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Member card merupakan kartu yang diberikan oleh  perusahaan tertentu 

guna memberikan fasilitas layanan berupa potongan harga untuk pembelian suatu 

barang yang ditawarkan. Reshare Rabbani Madiun memberlakukan member card 

dengan ketentuan membayar seharga Rp. 50.000,- yang berlaku selama satu 

tahun. Dengan memiliki member card tersebut, konsumen akan mendapatkan 

potongan harga hingga 10%. Dari kepemilikan member card ini terdapat 

perbedaan layanan terhadap konsumen yang memiliki member card dengan yang 

tidak. Diantaranya, ketika membeli barang di hari efektif, pemilik member akan 

mendapatkan diskon mencapai 10%, sedangkan yang tidak memiliki member card 

tidak mendapatkan diskon.  Selain itu, adanya program diskon 50% setiap akhir 

tahun menimbulkan ketidakadilan antara konsumen  member card dengan 

konsumen biasa karena diskon yang sama. Berawal dari masalah tersebut penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pembebanan Biaya Penerbitan Member card (Studi Kasus Di Reshare Rabbani 

Madiun).  

Dalam skripsi ini penulis menyajikan pembahasan meliputi: pertama , 

tinjauan Hukum Islam terhadap akad penerbitan member card. Kedua , tinjauan 

Hukum Islam terkait keutungan yang diperoleh konsumen pemegang member 

card. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan 

dokumentasi. Dan analisa data menggunakan metode induktif dengan pendekatan 

Hukum Islam.  

Dapat disimpulkan bahwa: pertama , akad penerbitan member card di 

Reshare Rabbani Madiun belum sesuai dengan Hukum Islam karena menurut 

Fatwa Lajnah Ad Daimah kaitannya dengan akad penerbitan member card ini 

adalah dengan akad ija>rah yang masih mengandung unsur-unsur yang majhu>l atau 

ketidakjelasan (ghara>r), serta termasuk jenis kartu anggota yang dilarang dalam 

hukum Islam. Kedua , keuntungan yang diperoleh konsumen pemegang member 

card di Resahare Rabbani Madiun tidak sesuai dengan Hukum Islam karena 

terdapat unsur gharar dari ketidakjelasan pemanfaatan member card. Disamping 

itu, dalam program diskon akhir tahun tidak ada konsep keadilan antara konsumen 

member card dan konsumen biasa kaitannya dengan pemberian diskon. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Zaman sekarang yang dikenal dengan sebutan era globalisasi telah 

didominasi oleh pesatnya perkembangan informasi  (information), komunikasi 

(communication), dan teknologi (technology). Keadaan ini telah membawa 

perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat dalam banyak segi, salah 

satunya dari segi ekonomi.
1
  

Perkembangan ekonomi khususnya di bidang perdagangan (bisnis), 

telah membawa manfaat bagi para konsumen, yaitu semakin banyaknya pilihan 

barang dan jasa yang ditawarkan, dengan aneka jenis dan kualitas. Dan seiring 

dengan pesatnya perkembangan informasi dan teknologi tersebut, semakin luas 

arus keluar dan masuknya barang dan jasa melintasi batas-batas negara. Hal ini 

mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan produk barang 

dan jasa.  

Kondisi demikian telah memberi banyak manfaat bagi para konsumen, 

namun di sisi lain konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis bagi para pelaku 

usaha yang mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya baik melalui promosi, 

pemotongan harga maupun penjualan yang sering merugikan para konsumen. 

Tidak dapat dipungkiri, bahwa saat ini kedudukan konsumen sangat lemah, 

antara lain disebabkan oleh tingkat kesadaran dan tingkat pendidikan 

                                                           
1
Muhammad Djakfar, Agama, Etika, dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan 

Ekonomi Rabbaniyah (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 3.  
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konsumen yang relatif masih rendah. Hal ini semakin diperparah oleh etos-etos 

bisnis yang tidak benar, seperti bisnis harus bertujuan mempermudah 

keuntungan semata-mata, bisnis tidak memiliki nurani, dan lain sebagainya.
2
 

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas, dengan strata 

yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran 

dan distribusi produk barang dan jasa dengan cara-cara yang se-efektif 

mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Oleh 

karena itu berbagai upaya dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut diatas. 

Upaya-upaya tersebut kadangkala menjurus pada hal yang negatif, bahkan dari 

sejak awal dimulai dengan itikad tidak baik, antara lain memberikan informasi 

yang tidak benar, informasi yang menyesatkan, mutu dan kualitas barang yang 

rendah, bahkan dalam cara-cara penjualan yang bersifat memaksakan. Upaya-

upaya yang dilakukan tersebut seringkali lebih diperburuk oleh pandangan-

pandangan atau lebih dikenal dengan istilah “mitos-mitos” bisnis itu sendiri, 

seperti “bisnis adalah kotor”, “sedikit berbohong dalam berbisnis adalah 

wajar”, “bisnis dengan jujur tidak akan untung”, dan lain sebagainya. Oleh 

karena mitos-mitos bisnis seperti itu, maka menurut sebagian pelaku bisnis, 

bisnis tidak perlu etika. Sebagian pelaku bisnis menyatakan, bahwa dalam 

berbisnis disertai berfikir dan berbuat moral adalah mustahil. Hal itu akan 

membuang-buang waktu saja. Bahkan bisa-bisa bangkrut.
3
 

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk 

melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah al-Qur’an dan Sunnah Nabi. 
                                                           

2
 Neni Sri Imaniyati, Hukum Ekonomi &Ekonomi Islam dalam Perkembangan (Bandung: 

Mandar Maju, 2002), 161. 
3
 Ibid., 163. 
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Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar 

atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan 

dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan 

waktu Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan. Hal ini 

tentunya dapat dipakai untuk pengembangan lebih lanjut atas suatu tatanan 

kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis. Al-Qur’an dalam 

mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunan 

dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah yang 

dikenal dengan dunia bisnis, seperti jual-beli, untung-rugi, dan sebagainya. 

Dalam konteks ini al-Qur’an menjanjikan:  

                                               
“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa 

mereka dan sebagai imbalannya mereka memperoleh syurga. Siapakah yang 

lebih menepati janjinya (selain) Allah maka bergembiralah dengan jual-beli 

yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar.”(QS. At-Taubah: 111)
4
 

 

Pada ayat tersebut, mereka yang tidak ingin melakukan aktivitas kehidupannya 

kecuali bila memperoleh keuntungan semata, dilayani (ditantang) oleh al-

                                                           
4
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Bandung: Al-

Jumanatul, 2005), 204. 
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Qur’an dengan menawarkan satu bursa yang tidak mengenal kerugian dan 

penipuan. 
5
   

Salah satu jenis usaha yang diperbolehkan oleh syariat Islam adalah 

perdagangan (jual-beli). Jasa perdagangan bukan hanya membantu produsen 

dalam menjual produk namun juga membantu konsumen itu sendiri. 

Bayangkan seandainya tidak ada perdagangan, dan setiap konsumen harus 

mencari barang yang diperlukan langsung ke produsen, betapa besarnya biaya 

yang harus dikeluarkan belum lagi waktu yang terbuang. Itulah sebabnya 

mengapa perdagangan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia.
6
    

Dalam perdagangan atau jual-beli seorang produsen selalu berupaya 

menarik konsumen dengan berbagai cara dan srategi, salah satunya dengan 

menerbitkan member card yang di dalamnya memberikan keuntungan-

keuntungan bagi para konsumen atau pelanggannya. Member card atau dalam 

bahasa Arabnya “Bithaqatu at Takhfidh” adalah kartu yang mana pemiliknya 

akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan 

yang diberikan oleh perusahan-perusahan tertentu.  Member card mempunyai 

banyak macam, di antaranya adalah : Pertama : free member card yaitu kartu 

keanggotaan yang didapatkan dengan cara gratis, atau sekedar membayar uang 

biaya pembuatan kartu. Kedua : special member card, yang mana transaksi 

terjadi dari dari dua pihak saja : penyelenggara yang mengeluarkan kartu, dan 

                                                           
5
Muhammnad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam 

(Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, Anggota IKPI, 2004), 43-44. 
6
Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah ”Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat” 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 198. 
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anggota atau peserta yang membeli kartu. Ketiga : common member card yang 

mana transaksi terjadi dari tiga pihak : penyedia barang dan jasa, 

penyelenggara yang mengeluarkan kartu, serta anggota atau peserta yang 

membeli kartu. Kedua macam member card tersebut didapat dengan cara 

membayar.
7
 

Sedangkan hukum pemberlakuan member card itu sendiri adalah 

untuk jenis kartu diskon (member card) yang diberikan secara cuma-cuma 

kepada para pelanggan, para ulama kontemporer sepakat bahwa boleh 

hukumnya menerbitkan serta menggunakan. Keterangan ini merupakan 

keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami (divisi fikih OKI), No. 127 (1/14) tahun 

2003, yang berbunyi, "Kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai 

penerbangan dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang 

mubah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi poin tertentu, hukumnya 

boleh jika kartu diberikan secara cuma-cuma".
8
 Hal ini dibolehkan, karena 

akad yang terjadi antara penerbit kartu dan pemegang kartu adalah akad hibah, 

sehingga sekalipun asas kerja kartu diskon mengandung 

unsur gharar disebabkan ketidak-jelasan potongan harga barang yang 

didapatkan dan berapa besarnya potongan saat menerima kartu, tidak 

mempengaruhi keabsahan akad.
9
  

Adapun kartu diskon yang pemegangnya disyaratkan membayar iuran 

keanggotaan atau membeli kartu, Majma' al-Fiqh al-Islami (divisi fikih OKI) 

                                                           
7
Ahmad Zain An Najah, “Hukum Menggunakan Member card,” dalam 

www.ahmadzain.com, (diakses pada tanggal 07 November 2014, jam 10.49 WIB).  
8
 Muhammad Abduh Tuasikal, “Hukum Kartu Diskon,” dalam www. rumaysho.com, 

(diakses pada tanggal 07 November 2014, jam 10.49 WIB). 
9
 Ibid. 

http://www.ahmadzain.com/
http://www.ahmadzain.com/
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mengharamkan dengan keputusan No. 127 (1/14) tahun 2003, yang berbunyi, 

"Kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan dan 

beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang mubah bagi pemegang 

kartu yang telah memenuhi poin tertentu, hukumnya boleh jika kartu diberikan 

secara cuma-cuma. Adapun jika pemegang kartu ditarik iuran atau uang jasa 

maka hukum kartu itu tidak boleh karena mengandung unsur gharar".
10

 

Selain itu, Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi juga mengharamkan, 

fatwa No. 19114, yang berbunyi:"Setelah dipelajari tentang kartu diskon maka 

diputuskan bahwa kartu diskon hukumnya tidak boleh; baik menerbitkan 

ataupun memilikinya, berdasarkan dalil-dalil berikut: kartu ini mengandung 

unsur gharar dan spekulasi, karena membayar iuran keanggotaan ataupun 

uang administrasi untuk mendapatkan kartu tidak ada imbalannya. Karena 

terkadang berakhir masa berlaku kartu namun pemegangnya sama sekali 

belum menggunakannya atau ia menggunakannya namun potongan yang 

didapat tidak seimbang dengan uang yang dibayar kepada penerbit kartu, hal 

ini merupakan gharar dan spekulasi.
11

 

Salah satu usaha bisnis yang memberlakukan member card dalam 

menjalankan transaksi jual belinya adalah Reshare Rabbani Madiun yang 

merupakan salah satu usaha franchise dalam bidang fashion Islami di Madiun. 

Untuk mendapatkan member card Rabbani ini konsumen harus membeyar 

biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- dengan masa berlaku kartu selama satu 

tahun dan untuk perpanjangan masa berlaku member card membayar sebesar 

                                                           
10

 Ibid. 
11

 Ibid. 
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separuh harga awal pendaftaran kartu.
12

 Member card Rabbani memberikan 

beberapa keuntungan bagi konsumen yang memilikinya, di antaranya diskon di 

setiap pembelian produk fashion Rabbani dan selain itu Reshare Rabbani 

Madiun melakukan kerjasama dengan Larissa Madiun dengan mengadakan 

barter promo, sehingga member card Rabbani juga dapat berlaku di Larissa, 

dan begitu sebaliknya. Untuk mendapatkan kartu anggota atau member card ini 

konsumen harus membayar seharga Rp. 50.000,- dan setiap tahunnya harus 

memperbarui atau perpanjangan member card dengan membayar separuh 

harga. Setiap akhir tahun Reshare Rabbani mengadakan kegiatan cuci gudang 

dengan mengadakan diskon besar-besaran senilai 50% untuk setiap produknya. 

Namun antara konsumen yang memiliki member card dengan konsumen biasa 

mendapatkan diskon yang sama atau tidak ada perbedaan di antara keduanya.
13

    

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penulis akan melakukan 

penelitian dan menganalisa praktek pemberlakuan member card di Reshare 

Rabbani Madiun menggunakan Hukum Islam dengan mengambil judul 

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA 

PENERBITAN MEMBER CARD” (Studi Kasus Di Reshare Rabbani 

Madiun). 

 

 

 

 

                                                           
12

 Lihat transkip wawancara nomor: 06/6-W/F-1/03-V/2015 dalam lampiran skripsi ini. 
13

 Lihat transkip wawancara nomor: 08/8-W/F-2/03-V/2015dalam lampiran skripsi ini. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk memahami judul yang disajikan, maka penulis akan memberikan 

pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul, di antaranya 

sebagai berikut : 

1. Hukum Islam seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dalam 

sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 

diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat beragama Islam.
14

    

2. Member card atau dalam bahasa Arabnya Bitha<qatu at Takhfi<dh adalah 

kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-

barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahan-perusahan 

tertentu.
15

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan sebelumnya, 

maka penulis akan mencoba membahas permasalahan yang berkaitan dengan 

pemberlakuan member card di Reshare Rabbani Madiun dengan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad penerbitan member card di 

Reshare Rabbani Madiun? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait keuntungan yang diperoleh 

konsumen pemegang member card di Reshare Rabbani Madiun?  

 

                                                           
14

 Tim Penyususn MKD IAIN Sunan Ampel, Studi Hukum Islam (Surabaya: IAIN SA 

Press, 2011), 44. 
15

 Ahmad Zain An Najah, “Hukum Menggunakan Member card,” dalam 
www.ahmadzain.com, (diakses pada tanggal 07 November 2014, jam 10.49 WIB). 

http://www.ahmadzain.com/
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D. Telaah Pustaka 

Salah satu upaya atau strategi yang dilakukan oleh produsen atau penjual 

untuk menarik konsumen atau pelanggannya adalah dengan menerbitkan 

member card yang didalamnya memberikan keuntungan-keuntungan bagi para 

konsumen atau pelanggannya. Ada beberapa karya ilmiah yang mengangkat 

tema tentang member card dengan pembahasan yang berbeda. Beberapa karya 

ilmiah berbentuk skripsi merupakan penelitian tentang mekanisme penggunaan 

member card di suatu tempat usaha tertentu yang kemudian permasalahan 

tersebut akan dianalisis berdasarkan hukum Islam atau dengan tinjauan ilmu 

yang lain.  

Salah satu penelitian tersebut adalah skripsi yang ditulis oleh Arifin 

(Jurusan Mu’amalah Fakultas Sya’riah IAIN Walisongo Semarang tahun 2011) 

dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga 

Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Dan 

Relevansinya Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlidungan Konsumen 

(Studi Kasus Di Alfamart Kelurahan Ngalian Semarang). Dalam transaksi jual 

beli di Alfamart dengan menggunakan kartu member antara pihak pengelola 

Alfamart (penjual) maupun konsumennya (pembeli) tidak mengandung unsur-

unsur yang dilarang menurut hukum Islam, sedangkan relevansinya pemberian 

potongan harga dengan menggunakan kartu member di alfamart ngaliyan 

menurut Pasal 9 dan 10 No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

adalah relevan dengan Undang-Undang Positif, karena unsur-unsur yang 

disebutkan dalam Pasal 9 dan 10 Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 
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Perlindungan Konsumen tidak terdapat dalam mekanisme transaksi jual beli di 

Alfamart Ngaliyan Semarang, dan produk yang mempunyai potongan harga 

yaitu sama dengan produk dijual kepada konsumen yang bukan merupakan 

anggota kartu member.
16

 Sedangkan dalam pemberlakuan member card di 

Reshare Rabbani Madiun permasalahan yang muncul tidak hanya mengenai 

potongan harga yang diberikan, tetapi juga mengenai adanya biaya administrasi 

dalam pembuatan member card tersebut.   

Selain itu ada lagi karya ilmiah berupa skripsi yang membahas tentang 

penggunaan member card namun dengan tinjaun yang berbeda yaitu yang 

ditulis oleh Yenisa Destrihani dengan judul “Pemberlakuan Member card 

Dalam TransaksiJual Beli Ditinjau Dari Sudut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus 

Di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta)” (Jurusan Mu’amalat Fakultas 

Ilmu Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan KalijagaYogyakarta tahun 2013). 

Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa pemberlakuan member card di 

Mirota Kampus C. Siamanjuntak juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 

etika bisnis, yaitu tanggung jawab yang dimiliki seluruh keluarga besar Mirota 

Kampus C. Simanjuntak serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dengan 

transparan terhadap harga produk dan memberikan kwalitas terbaik terhadap 

produk yang di pasarkan.
17

 Jika dalam tinjauan etika bisnis Islam yang ditinjau 

hanya mengenai perilaku-perilaku dari pelaku bisnis (subjek) yang hendaknya 

                                                           
16

 Arifin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan 

Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Dan Relevansinya Dengan Uu No. 8 

Tahun 1999 Tentang Perlidungan Konsumen: Studi Kasus Di Alfamart Kelurahan Ngalian 

Semarang (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2011), 66.   
17

 Yenisa Destrihani, Pemberlakuan Member card Dalam TransaksiJual Beli Ditinjau 

Dari Sudut Etika Bisnis Islam: Studi Kasus Di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta  

(Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), 87. 
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harus dilakukan dalam kegiatan bisnisnya. Sedangkan dalam tinjauan Hukum 

Islam tidak hanya memberikan ketentuan tentang perilaku-perilaku dari pelaku 

bisnis namun juga ketentuan tentang objek-objek atau hal-hal lain terkait bisnis 

yang dilakukan.  

Dari beberapa skripsi yang penulis sebutkan di atas, penulis belum 

menemukan kajian pustaka yang membahas tentang pemberlakuan member 

card terkait adanya biaya administrasi dari member card dan penggunaan 

member card yang tidak hanya digunakan dalam satu usaha tertentu, serta 

penetapan diskon yang sama antara konsumen pemilik member card dengan 

konsumen biasa.  

    

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan 

berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, yaitu: 

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad penerbitan member 

card di Reshare Rabbani Madiun. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terkait keuntungan yang diperoleh 

konsumen pengguna member card di Reshare Rabbani Madiun.  

 

3. Manfaat/Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat/keguanaan yang tidak  hanya 

bagi penulis secara pribadi, tetapi juga berguna sebagai salah satu sumbangan 

pemikiran bagi orang lain yang dapat ditinjau dari dua segi, yaitu sebagai 

berikut:  
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1. Manfaat Teoritis 

Adalah manfaat penelitian yang masih berupa konsep-konsep, 

memerlukan pengembangan lebih lanjut, sebagai kegunaan tidak langsung. 

Manfaat ini berkaitan dengan penyusunan konsep-konsep dasar dengan 

berbagai perangkat, seperti metode, teknik, dan instrument.
18

 Adapun 

manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan 

kontribusi keilmuan bagi penelitian selanjutnya mengenai pemberlakuan 

member card dengan berbgai topik pembahasan yang lain.   

2. Manfaat Praktis  

Adalah manfaat dari penelitian yang akan kita lakukan yang dapat 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Manfaat ini 

berhubungan erat dengan kegunaan suatu penelitian untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan manusia, dan dapat dirasakan oleh peneliti maupun 

subyek yang diteliti.
19

 Jadi, manfaat praktis dari penelitian ini adalah bagi 

peneliti diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai 

praktik pemberlakuan member card yang baik dan benar sesuai dengan 

syariat Islam. Sedangkan bagi subyek yang diteliti diharapkan dapat 

memberikan saran-saran dan masukan untuk menyempurnakan praktik 

pemberlakuan member card yang ada di lokasi penelitian.      

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian  

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 158. 
19

 Ibid. 158. 
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4. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan 

(field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau 

responden, dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi, penelitian ini akan 

langsung dilakukan di lokasi penelitian yaitu di Reshare Rabbani Madiun, 

dan penggalian data langsung kepada pihak yang terkait dengan pokok 

permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan data yang dikumpulkan 

berupa informasi-informasi hasil wawancara dengan responden maupun 

informan-informan yang tahu tentang masalah yang diteliti dan dokumen-

dokumen tentang masalah yang diteliti. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di salah satu Reshare Rabbani yang 

beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman No.64 Madiun. Penulis 

mengadakan penelitian di Reshare Rabbani Madiun dengan alasan di 

tempat inilah salah satu tempat yang memberlakukan member card dalam 

transaksi jual beli. Pemberlakuan member card di tempat ini memiliki 

beberapa ketentuan yang berbeda dengan yang lain, yang menarik untuk 

diteliti lebih mendalam.  
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3. Subyek Penelitian 

Untuk memperoleh informasi terkait praktek pemberlakuan 

member card dalam  transaksi jual-beli di Reshare Rabbani Madiun, maka 

penulis membutuhkan subyek penelitian yaitu orang-orang yang terkait 

secara langsung dan/atau tidak langsung dengan masalah yang terjadi pada 

praktek ini. Di antara orang-orang yang terkait yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah manajer, karyawan, dan  sebagian masyarakat yang 

menjadi konsumen di Reshare Rabbani, serta sumber-sumber lain yang 

dapat membantu penelitian ini. 

4.  Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data adalah sumber dimana data 

penelitian itu melekat dan/atau dapat diperoleh. Dalam penelitian 

lapangan, yang menjadi sumber data adalah orang-orang dan/atau lembaga 

dimana data penelitian itu didapatkan.  

Sumber data dalam penelitian ini termasuk jenis sumber data 

primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui perantara). Dalam hal ini diantaranya manajer, 

karyawan, dan  sebagian konsumen di Reshare Rabbani. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pelaksanaan penelitian ini untuk memperoleh data-data 

yang dibutuhkan maka peneliti membutuhkan teknik pemgumpulan data. 

Ada beberapa cara atau teknik dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara 



16 
 

 

observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Dalam hal ini peneliti 

menggunkan teknik wawancara dan dokumentasi.  

a. Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan 

yang bertujuan memperoleh informasi.
20

 Metode wawancara yang 

digunakan adalah dengan wawancara berstruktur yaitu semua 

pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat, biasanya 

secara tertulis. Pewawancara dapat menggunakan daftar pertanyaan itu 

sewaktu melakukan interview itu atau jika mungkin menghafalkannya 

di luar kepala agar percakapan menjadi lancar dan wajar.
21

 Dalam 

penelitian ini wawancara akan ditujukan kepada pihak-pihak yang 

menjadi sumber dimana informasi terkait pemberlakuan member card 

itu berada, yaitu manajer, karyawan, dan  sebagian konsumen di 

Reshare Rabbani.   

b. Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari 

dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, 

peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan 

biografi, foto, video, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan 

masalah yang diteliti.
22

 Yang dapat dijadikan dokumentasi dari 

penelitian ini adalah brosur, foto-foto, dan dokumen-dokumen  lain 

terkait pemberlakuan member card. 

 

 

                                                           
20

 Nasution, Metode Research: Penelitian ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113. 
21

 Ibid., 117-119. 
22

 Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, 226. 
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6. Teknik Pengolahan Data 

a. Reduksi Data 

Merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting dari catatan-catatn tertulis di lapangan.
23

 Dari 

data-data yang telah terkumpul, kemudian dikelompokkan mana data 

yang penting atau data yang sesuai dengan yang diinginkan dengan data 

yang tidak sesuai atau tidak penting.  

b. Display Data  

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa 

yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas 

pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.
24

  

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi 

Peneliti berusaha mencari makna data yang dikumpulkannya, dengan 

mencari pola, tema, hubungan-hubungan, persamaan, hal-hal yang 

sering timbul dan sebagainya. Jadi dari data-data yang diperoleh 

peneliti  dapat mencoba mengambil kesimpulan.
25

 Kesimpulan harus 

diverifikasi selama penelitian berlangsung. Secara sederhana, makna-

                                                           
23

 Ibid., 242. 
24

 Ibid., 244. 
25

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 

86. 
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makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekuatan, dan 

kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.
26

      

7. Teknik Analisa Data  

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna 

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.
27

 Setelah data 

terkumpul kemudian dikelompokkan dan dianalisis. Adapun dalam 

analisis ini penulis menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara atau 

jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan 

bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat 

khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
28

 Pola berfikir 

induktif yaitu pola berfikir yang bertolak dari fakta empiris yang didapat 

dari lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan 

dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan 

pada data lapangan tersebut. Di sini penulis mengamati masalah yang 

bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu 

dengan cara mengamati praktik di lapangan dan menggali informasi terkait 

fakta tersebut.  Selanjutnya dari data-data yang telah dilkumpulkan di 

lapangan dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, setelah itu 

dianalisa dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan. 

 

 

                                                           
26

 Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, 249. 
27

 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 346. 
28

 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 57. 
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5. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka mempermudah pembahasan, maka penulis akan menyusun 

skripsi ini ke dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa 

sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bab I  : Pendahuluan 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan 

gambaran tentang isi skripsi, diantaranya berisi tentang latar 

belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, 

telaah pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II :  Member Card Dalam Hukum Islam. 

Bab II ini merupakan uraian secara rinci mengenai teori-

teori tentang member card secara umum yang meliputi 

pengertian member card, hukum member card, dan akad 

penerbitan member card.  

Bab III      : Praktek Pemberlakuan Member card Dalam  Transaksi 

Jual-Beli Di Reshare Rabbani Madiun 

Bab ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian 

lapangan terkait praktek pemberlakuan member card dalam  

transaksi jual-beli di Reshare Rabbani Madiun yang berisi 

keterangan-keterangan serta data-data tentang gambaran 

umum Reshare Rabbani Madiun, praktek transaksi jual beli 
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dengan menggunakan member card di Reshare Rabbani 

Madiun, syarat-syarat penggunaan member card, dan 

fasilitas yang ada dalam member card Rabbani Madiun. 

Bab IV : Analisa Hukum Islam terhadap Praktek Pemberlakuan 

Member card Dalam Transaksi Jual-Beli Di Reshare 

Rabbani Madiun 

Pada bab IV ini merupakan bab inti dari pembahasan skripsi 

ini karena dalam bab ini akan dibahas dan dianalisa 

mengenai praktek pemberlakuan member card dalam  

transaksi jual-beli di Reshare Rabbani Madiun dengan 

berdasarkan teori-teori Hukum Islam sehingga akan 

ditemukan suatu kesimpulan hukum dari permasalahan 

yang terjadi. 

Bab V  : Penutup. 

Dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari 

semua bab dan hasil dari analisa pada bab IV, pendapat dari 

pemikiran penulis, serta saran dan kritik membangun yang 

diharapkan penulis. 
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BAB II 

MEMBER CARD DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Member card 

Member card atau dalam bahasa Arabnya Bithaqatu at Takhfidh 

adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga 

barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahan-

perusahan tertentu.
29

   

Member card bisa diterbitkan oleh perusahaan jasa iklan yang 

nantinya akan mencari toko-toko atau perusahaan yang bersedia 

memberlakukan member card dalam usahanya. Bisa pula diterbitkan oleh 

perusahaan/toko yang akan memberikan diskon itu sendiri. Diantara 

tujuannya adalah untuk menarik pelanggan supaya setia berlangganan 

kebutuhan di tempat mereka walaupun perusahaan mendapatkan untung 

sedikit. 

Member card di sini ada yang diperoleh dengan pembelian kartu 

sebagai iuran keanggotaan atau biaya administrasi dan ada pula kartu yang 

diterbitkan secara cuma-cuma seperti yang dilakukan oleh beberapa hotel atau 

maskapai penerbangan.
30

 

 

                                                           
29

Ahmad Zain An Najah, “Hukum Menggunakan Member card,” dalam 
www.ahmadzain.com, (diakses pada tanggal 07 November 2014, jam 10.49 WIB). 

30
 Muhammad Abduh Tuasikal, “Hukum Kartu Diskon,” dalam www. rumaysho.com, 

(diakses pada tanggal 07 November 2014, jam 10.49 WIB). 

http://www.ahmadzain.com/
http://www.ahmadzain.com/
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B. Macam-Macam Member Card 

Secara empiris, member card dibagi menjadi 3; 

1. Kartu keanggotaan umum (Common member card) 

2. Kartu keanggotaan khusus (Special member card) 

3. Kartu keanggotaan gratis (Free member card)
31

 

Dari ketiga jenis member card tersebut, maka dapat diuraikan sebagai 

berikut:  

1. Kartu Keanggotaan Umum (Common Member Card) 

Kartu keanggotaan umum (Common Member Card) adalah member 

card yang bisa digunakan oleh pengguna (user) untuk mendapatkan diskon 

untuk semua jenis produk dari beberapa produser. Umumnya, yang merilis 

kartu member card jenis ini adalah Biro Perjalanan dan Perusahaan 

Periklanan (Tourism companies and Advertising). 

2. Kartu Keanggotaan Khusus (Special Member Card) 

Kartu keanggotaan khusus (Special Member Card) adalah kartu 

keanggotaan yang bisa digunakan hanya untuk layanan dari perilis kartu. 

Stake holdernya adalah user dan pihak perilis kartu. Contohnya, sebuah 

toko merilis member card bagi para konsumen atau pelanggan dengan 

menarik biaya sebesar Rp. 50.000,-. Dengan kartu ini konsumen atau 

pelanggan akan mendapatkan potongan harga sebesar 10% atau 15%. Atau 

misalnya rumah sakit swasta, klinik, agen pesawat dan lainnya, merilis 

                                                           
31

 DR. Khalid bin Aly Al-Musyaiqih, Al-Mu‟amalah Al-Maliyah Al-Mu‟ashirah dikutip 

oleh Ena Kusumawati Mardhia Ningsih, dalam  zidnakhasyyatana.blogspot.com/2014/11/jual-beli-

modern.html, (diakses pada tanggal 29 Januari 2014, jam 10.21 WIB). 
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kartu bagi pelanggan. Dengan kartu ini, pelanggan akan mendapatkan 

potongan harga.
32

 

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui perbedaan kartu 

member card umum dengan kartu member card khusus, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Dari segi stake holder  

Stake holder member card umum ada tiga, yaitu: 1) perilis kartu/ 

pihak perusahaan, 2) produser yang ikut serta dalam program diskon 

(clients), dan 3) user atau pengguna. 

Sedangkan member card khusus hanya memiliki dua stake 

holder, yaitu: 1) User  atau pengguna, dan 2) perilis kartu. Di sini, 

interaksi atau transaksi yang terjadi hanya antara user dengan pihak 

yang merilis kartu, seperti rumah sakit, hotel, resto, departement store 

atau toko dengan menjadi anggota. Interaksi ataupun transaksi bersifat 

langsung tanpa ada pihak ketiga. 

b) Dari segi kegunaan 

Dari segi kegunaan, member card umum  bisa digunakan untuk 

mendapatkan potongan harga di beberapa tempat, sesuai ketentuan dari 

pihak perilis. Misalnya, sebuah perusahaan merilis kartu keanggotaan 

(member card) dengan ketentuan kartu ini bisa dipakai di beberapa 

hotel, resto, agen pesawat dan sebagainya. 

                                                           
32

 Ibid. 
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Sedangkan member card khusus, dari segi penggunaannya user 

hanya bisa mendapatkan potongan harga (pada produk-produk) dari 

perilis member card saja. Misalnya, sebuah toko merilis kartu 

keanggotaan atau member card  bagi pelanggannya, maka member card 

tersebut hanya dapat berlaku di toko tersebut. 
33

 

3. Kartu Keanggotaan Gratis (Free Member Card) 

Kartu keanggotaan gratis (Free Member Card) yaitu kartu member 

yang diberikan kepada para pelanggan sebagai bonus atau hadiah dari 

transaksi yang mereka lakukan dan sebagai usaha persuasif untuk menarik 

minat mereka menjadi pelanggan yang loyal. Hukum member card  jenis 

ini dibolehkan, dengan alasan tidak ada unsur yang dilarang dan pada 

dasarnya mu’a>malah itu hukumnya boleh.
34

 

 

C. Hukum Member card 

1. Kartu Keanggotaan Umum (Common Member card) 

Berdasarkan fatwa dari Lajnah Ad Daimah dari Kerajaan Saudi 

Arabia, menyatakan bahwa hukum member card semacam ini adalah haram. 

Alasannya adalah: 

a) Client penyedia diskon melakukan akad sewa dengan perilis kartu. Client 

membayar kepada perilis kartu dengan potongan atau prosentase dari 

penjualan yang diperoleh dari konsumen pemegang kartu tersebut. 

                                                           
33

 Ibid. 
34
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Manfaat yang diambil client adalah manfaat advertising atau iklan 

kepada banyak orang agar mereka membeli atau menyewa produk. 

b) Dengan demikian, ija>rah atau akad sewa dalam hal ini mengandung 

ghara>r. Yaitu, manfaat yang bisa didapatkan client berupa kenaikan 

angka penjualan belum tentu didapat sehingga transaksi ini menjadi 

haram. 

c) Jika pembayaran yang diterima pihak perilis kartu adalah prosentase dari 

penjualan , maka ada ketidakjelasan soal besar kecilnya hasil penjualan.  

d) Akad antara produser atau perilis kartu adalah akad ija>rah atau sewa. 

Karena user membayar premi kepada produser baik tahunan atau bulanan 

agar kartu senantiasa aktif untuk bisa mendapatkan potongan (baik dari 

pihak perilis maupun client yang bekerja sama dengannya). Manfaat ini 

pun tidak jelas sebab bisa jadi ia menggunakan kartu untuk belanja bisa 

juga tidak. 

e) Dan alasan yang paling mendasar adalah manfaat yang bisa diperoleh 

client belum dimiliki oleh pihak perilis sendiri. Manfaat semacam ini 

tidak bisa diserahkan oleh pihak perilis kartu. Dengan demikian pihak 

perilis telah menjual sesuatu yang belum dimiliki.
35

 

Selain potongan harga atau diskon yang diberikan, ada kemungkinan 

user juga akan mendapatkan booklet yang berisi info tentang hotel atau 

tempat perbelanjaan dari perilis kartu, akan tetapi sifatnya hanya bonus atau 

keuntungan tambahan. Intinya adalah diskon yang bisa didapatkan dengan 

                                                           
35

 Ibid. 
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kartu tersebut adalah sesuatu yang belum dimiliki oleh perilis. Sehingga 

pihak perilis telah melakukan akad (menjual) suatu manfaat yang belum 

dimilikinya, yaitu manfaat berupa diskon untuk setiap transaksi. 

Berdasarlan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, 

kartu semacam ini haram. Fatwa Al Lajnah Ad Daimah Kerajaan Saudi 

Arabia no. 19114 (juz 14, hal. 13), setelah melakukan penelitian lebih jauh, 

mereka menyimpulkan bahwa member card itu terlarang untuk diterbitkan 

atau dimiliki karena beberapa alasan berikut:
36

 

a) Di dalamnya terdapat unsur ghara>r dan judi (taruhan). Karena 

menyerahkan iuran keanggotaan atau uang administrasi tanpa 

mendapatkan timbal balik yaitu kartu tersebut ketika habis masa 

berlakunya kadang tidak digunakan oleh pelanggan, atau si pelanggan 

menggunakannya tetapi tidak sesuai dengan bayaran awal yang ia 

setorkan untuk penerbitan kartu. Sehingga manfaat yang bisa diperoleh 

dari kartu ini berupa potongan harga tidak jelas atau mengandung unsur 

ghara>r baik bagi si pelanggan maupun pihak yang penerbit kartu tersebut. 

Karenanya, Lajnah Daimah mengharamkan kartu-kartu semacam ini.
37

 

Seperti ini terdapat unsur ghara>r (spekulasi tinggi) dan taruhan (alias 

judi). Padahal Allah Ta’ala berfirman, 

     
                                                           

36
 Muhammad Abduh Tuasikal, “Hukum Kartu Diskon,” dalam www. rumaysho.com, 

(diakses pada tanggal 07 November 2014, jam 10.49 WIB). 
37

   DR. Khalid bin Aly Al-Musyaiqih, Al-Mu‟amalah Al-Maliyah Al-Mu‟ashirah dikutip 

oleh Ena Kusumawati Mardhia Ningsih, dalam  zidnakhasyyatana.blogspot.com/2014/11/jual-beli-

modern.html, (diakses pada tanggal 29 Januari 2014, jam 10.21 WIB). 
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   ………….. 

    

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku saling ridho di antara kamu………..” (QS.An Nisa’: 29).38
 

 

b) Di dalamnya mengandung riba> jika sumber diskon berasal dari pelanggan 

(si pemilik kartu) dan bisa jadi si penjual gagal memberikan diskon. Di 

sini dihukumi riba> yang haram karena bisa jadi diskon yang diberikan 

melebihi setoran awal untuk pembuatan kartu. Sehingga akan ada unsur 

ghara>r (ketidakjelasan) atas kartu yang diterbitkan. 

c) Member card memiliki dampak buruk yaitu dapat menimbulkan saling 

cemburu antara pelanggan yang memiliki kartu dan yang tidak memiliki 

kartu. Dengan memiliki member card, pembeli bisa bersikap terlalu 

boros dalam membelanjakan harta sampai membeli barang yang tidak 

dibutuhkan karena hanya ingin memanfaatkan diskon saja.
39

 

2. Kartu Keanggotaan Khusus (Special Member card) 

Kartu keanggotaan khusus ini, memiliki kejanggalan lebih ringan 

daripada kartu keanggotaan umum. Sebab, sisi pelarangan kartu 

keanggotaan umum adalah pihak yang merilis kartu tidak memiliki 

layanan/manfaat yang bisa diperoleh dari kartu tersebut (karena masih 

                                                           
38

 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur‟an dan Terjemahnya (Bandung: Al-

Jumanatul, 2005), 83. 
39

 Muhammad Abduh Tuasikal, “Hukum Kartu Diskon,” dalam www. rumaysho.com, 

(diakses pada tanggal 07 November 2014, jam 10.49 WIB). 
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menjadi milik client secara mutlak). Sedangkan untuk jenis kartu 

keanggotaan khusus ini, hal itu tidak terjadi, artinya pihak yang merilis 

memang memiliki layanan atau manfaat yang dijanjikan. Dengan demikian 

unsur yang diharamkan hilang.
40

 

Menurut fatwa Lajnah Daimah, antara kartu keanggotaan umum dan 

kartu keanggotaan khusus tidak jauh berbeda sehingga keduanya dinyatakan 

haram. Alasannya adalah transaksi antara user dengan perilis kartu adalah 

akad ija>rah. User membayar uang registrasi atau premi reguler untuk 

mendapatkan potongan harga dari klinik, hotel dan lainnya. Mereka 

menyatakan, manfaat dari ijar>ah ini berupa potongan harga statusnya 

majhu>l, belum pasti sehingga tidak diperbolehkan. Sebab, user mungkin 

akan menggunakannya atau mungkin juga tidak. Adapun jika digunakan, 

masih belum pasti berapa kali penggunaannya. Bisa saja ia hanya datang ke 

klinik tersebut setiap minggu, atau ia tidak menggunakannya kecuali hanya 

sekali sebulan atau bahkan ia tidak menggunakannya selama setahun penuh. 

Sehingga manfaat yang bisa diperoleh dari kartu ini berupa potongan 

harga tidak jelas atau mengandung unsur ghara>r baik bagi user maupun 

pihak yang merilis kartu tersebut. Karenanya, Lajnah Daimah 

mengharamkan kartu-kartu semacam ini.
41

  

Dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kartu 

diskon yang diterbitkan atau dimiliki dengan cara dibeli untuk mendapatkan 
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potongan harga atau sebagai iuran keanggotaan tahunan, maka “tidak 

dibolehkan” karena mengandung ghara>r (unsur ketidakjelasan). Karena si 

pelanggan memberikan setoran, namun tidak jelas berapa diskon yang 

diperoleh. Hal ini mengandung spekulasi rugi lebih besar daripada untung 

yang diperoleh si pelanggan.
 42

 Padahal Nabi shallallahu „alaihi wa 

sallam telah melarang ghara>r dalam jual beli sebagaimana disebutkan dalam 

hadits, 

ََْْصاِة، َوَعْن بَ ْيِع  نَ َهى َرُسوُل اِه َصَلى اهُ َعَلْيِه َوَسَلَم َعْن بَ ْيِع ا
 اْاَ َ رِ 

 

“Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melarang jual beli hashoh (hasil 

lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli gharar 

(mengandung unsur ketidakjelasan)” (HR. Muslim).43
  

 

Al-Majma' Al-Fiqhiy Al-Islami (divisi fikih Rabithah Alam Islami) 

dalam rapat tahunan ke-XVIII menfatwakan: 

"Setelah membaca, menelaah serta mendiskusikan penelitian-

penelitian yang diajukan ke majelis tentang hukum kartu diskon maka 

diputuskan: tidak boleh menerbitkan serta membeli kartu diskon, jika 

untuk mendapatkan kartu tersebut, konsumen ditarik iuran keanggotaan 

atau uang administrasi. Karena kartu ini mengandung unsur ghara>r. Karena 

pada saat pemegang kartu memberikan uang kepada penerbit kartu, ia tidak 

tahu apakah akan mendapatkan imbalan dari uang yang ia berikan atau 
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tidak. Pada saat itu pemegang kartu telah mengalami kerugian, namun ia 

belum tentu mendapatkan imbalan kelak atas uang pembayaran kartu". 

Majma' Al-Fiqh Al-Islami (divisi fikih OKI) juga mengharamkan 

dengan keputusan No. 127 (1/14) tahun 2003, yang berbunyi, "Kartu diskon 

yang diterbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan dan beberapa 

perusahaan yang memberikan fasilitas yang mubah bagi pemegang kartu 

yang telah memenuhi poin tertentu, hukumnya boleh jika kartu diberikan 

secara cuma-cuma. Adapun jika pemegang kartu ditarik iuran atau uang 

jasa maka hukum kartu itu tidak boleh karena mengandung unsur ghara>r".
44

 

Selain itu, kartu diskon yang diterbitkan dengan adanya biaya seperti 

ini mengandung riba> karena bisa jadi potongan harga bagi si pelanggan 

melebihi dari setoran awal.
45

 

3. Kartu Keanggotaan Gratis (Free Member card) 

Sedangkan kartu diskon yang diterbitkan secara gratis (cuma-cuma), 

maka untuk menerbitkan dan memilikinya “dibolehkan”. Kartu semacam ini 

termasuk janji pemberian secara cuma-cuma dari toko/perusahaan atau 

sebagai hadiah. Namun dengan syarat penjual tidak menaikkan harga barang 

karena member card tersebut.
46

  

Majma' Al-Fiqh Al-Islami (divisi fikih OKI), No. 127 (1/14) tahun 

2003, menyatakan, "Kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai 
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penerbangan dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang 

mubah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi poin tertentu, hukumnya 

boleh jika kartu diberikan secara cuma-cuma".
47

 

 

D. Akad Penerbitan Member card  

Berdasarkan keterangan pada poin sebelumnya telah dijelaskan bahwa 

akad penerbitan member card adalah ija>rah, dimana konsumen akan  

membayar uang registrasi atau premi reguler untuk mendapatkan potongan 

harga dan fasilitas-fasilitas lainnya kepada penerbit kartu.  

1. Pengertian  Ija>rah 

Al-Ija>rah berasal dari kata Al-Ajru yang arti menurut bahasanya 

ialah al-iwa>dh, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. 

Menurut MA. Tihami, al-Ija>rah (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) 

yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, 

sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan 

pembayaran (sewa) tertentu. Menurut Rachmat Shafi’i, ija>rah secara bahasa 

adalah:  ِ  ََ  ْ َْا   ُ َْ   (menjual manfaat).
48

 

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda 

mendefinisikian ija>rah, antara lain adalah sebagai berikut : 

a) Menurut Hanafiyah bahwa ija>rah adalah :  

 ُ ْ ٌ   ُ ِْ ُ   َْ  ِْ ُ  َ ْ  ََ ٍ  َ ْ  َُ ٍ  َ ْ ُ  َ ٍ  ِ َ   ْاَ ْ ِ   ْاُ ْ  َ ْ ِ َ ِ   َِ ْ  ٍ 
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“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan 
disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan” 
 

b) Menurut Malikiyah bahwa ija>rah adalah : 

  َْ ِ  َ ُ  ْا ََ    ُِ  َ  َ  َ ْ  ََ ِ   ا َ  ِ ِ  َ  َْ ِ   ْاَ ْ  ُْ  َ ِ 

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan 

untuk sebagian yang dapat dipindahkan”. 49
 

 

c) Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang 

dimaksud dengan ija>rah ialah:  

ِ َ َحِ   ِِ َ ِ  َ ْضً   ْْ   َ ِ  َ ْ ٌ  َ  َ  َ ْ  ََ ٍ  َ ْ  ُْ َ ٍ  َ ْ ُصْ َ ٍ   َ   ِ َ ُ اِْ بَْذ 

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan 
membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.  
 

d) Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan 

ija>rah ialah:  

 ٍ  ْ ُ ُِ   ٍ َ ِِ   ٍ ََ  ْ َ  ُ ِْ  َْ  

 “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat “. 

e) Menurut Sayyid Sabiq bahwa ija>rah ialah suatu jenis akad untuk 

mengambil manfaat denan jalan penggantian”.50
  

f) Menurut Hasbi as-Shiddiqie bahwa ija>rah ialah  

ُهَ   َ ْ ٌ  َ ْ ُضْ َ  ٌ  ْاُ بَ  َ اَِ  َ  َ  َ ْ  ََ ِ   ْاَ ْ ِئ  ُِ َ ٍ  َ ْحُ ْ َ ٍ  أَْى  َْ  ِْ 

  ِِ َ ٍ   َِهَ   َْ ُ   ْاَ  َ   ِ ِ 

 “Akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, 
yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual 

manfaat”. 
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Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa 

ija>rah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya.
51

  

 

2. Dasar Hukum Ija>rah 

Dasar hukum atau landasan hukum ija>rah adalah al-Qur’an, al-

Hadits dan ijma’, diantaranya sebagai berikut:  

a. Al-Qur’an 

                   
 

 “Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah 

mereka upahnya”. (QS. At-Thalaq: 6)
52

 

                

 

“Salah satu dari wanita itu berkata: Wahai bapakku, ambillah dia 
sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan 

pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”  (QS. Al-Qashash: 

26)
53  

 

b. Al-Hadits 
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َا َعَلى ااَسَواِقي ِمَن ااَزرِْع ، فَ نَ َهانَا َرُسوُل ااَلِه  َْرَض ِِ ُكَنا ُنْك ِي اْْ
 َصَلى اهُ َعَلْيِه َوَسَلَم َعْن َ ِاَ ، َو ََمَ نَا َ ْ  ُنْك ِ َ َها ِبَ َ ٍ  َ ْو ِفَ  ٍ 

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil 
tanaman yang tumbuh di sana, Rasulullah lalu melarang cara demikian 

dan memerintahkan kamiagar membayarnya dengan uang emas atau 

perak.” (Hadits riwayat Ahmad, Abu daud, dan Nasaiy dari Sa’ad bin 
Abi Waqas).

54
 

َِ َ  َ ْ َ ُ ، قَ ْ َ  َ ْ   ََِ  َعَ قُهُ   َ ْع ُوا اْْ
“Berikanlah upah terhadap pekerjaan, sebelum keringatnya kering”. 
(Hadits riwayat IbnuMajah)

55
 

 

c. Ijma’ 

Adapun dasar hukum ija>rah dari ijma’ ialah bahwa ulama Islam mulai 

dari sahabat, tabi’in, dan imam yang empat sepakat disyari’atkannya 

ija>rah. Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan bahwa ulama dari 

seluruh generasi dan di seluruh negeri sepakat diperbolehkannya ija>rah, 

sebab bermanfaat bagi masyarakat.
56

 

 

3. Rukun dan Syarat Ija>rah 

Ija>rah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama 

guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun yang dimaksud adalah 

sighat (ija>b qabu>l), pihak yang bertransaksi (mua>jjir/pemberi sewa, 

musta’jir/penyewa), objek kontrak yang terdiri upah dan manfaat.  
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Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang 

melekat dalam akad ija>rah: 

a. Shigat akad ija>rah harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua 

pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk 

lain.  

b. Kedua pihak yang melakukan kontrak harus berakal, sehat dan baligh, 

ada kesepakatan ulama bahwa akad ija>rah tidak sah kecuali dilakukan 

orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, 

memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari 

masing-masing pihak.  

c. Manfaat, kontrak harus terdiri dari penggunaan manfaat dari sebuah asset 

atau barang. Syaratnya, yang harus menjadi objek ija>rah adalah manfaat 

penggunaan asset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan diniatkan 

untuk dipenuhi dalam kontrak, dan pemenuhan manfaat atau manfaat itu 

sendiri harus diperbolehkan secara syar’i >, serta kemampuan untuk 

memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah. Manfaat 

harusdikenali sedemikian rupa, sehingga bisa menghilangkan jahalah 

(ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Manfaat 

dispesifikasi dengan menyatakan objek atau jangka waktu, bisa juga 

dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
57

  

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ija>rah itu senantiasa 

diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang 
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tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud 

mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang 

perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktifitas ija>rah,yakni: 

a. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan 

sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh 

dilakukan akad ija>rah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas 

dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak 

yang berakad atau dari pihak lain. Ketentuan umum ini dapat dilihat 

pada firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 29. 

                             
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”58
 

 

b. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang 

datang dari mua>jjir atau pun dari musta’jir. Banyak ayat ataupun 

riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun 

menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan 

suatu sifat yang amat dicela agama. Dalam kerangka ini kedua pihak 
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yang melakukan akad ija>rah pun dituntut memiliki pengetahuan yang 

memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam berija>rah, 

sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak 

mendatangkan perselisihan di kemudian hari. 

c. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, 

bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka 

obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan, berikut 

segala manfaatnya.
59

  

d. Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi ija>rah mestilah 

berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti 

bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa terhadap 

sesuatu perbuatan yang dilarang agama.
60

  

 

4. Macam-Macam Ija>rah 

Berdasarkan uraian tentang definisi, rukun dan syarat ija>rah, maka 

ijarah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:  

a. Ija>rah ‘ala > al-mana>fi’, yaitu ija>rah yang obyek akadnya adalah manfaat, 

seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, 

baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam ijarah ini tidak dibolehkan 

menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk 

kepentingan yang dilarang oleh shara’.61
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Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad ija>rah ini dinyatakan 

ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad ija>rah dapat 

ditetapkan sesuai perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari 

pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang 

ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu 

perkembangan penggunaan manfaat tersebut.  

Sementara itu ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berbendapat bahwa ija>rah 

ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad ija>rah terjadi. Karena itu, 

menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad 

ija>rah terjadi. Karena akad ija>rah memiliki sasaran manfaat dari benda 

yang disewakan, maka pada dasrnya penyewa berhak untuk 

memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat 

meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak 

mengganggu dan merusak barang yang disewakan.    

b. Ija>rah ‘ala > al-’amaal ija>rah, yaitu ija>rah yang obyek akadnya jasa atau 

pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad 

ija>rah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, 

pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh 

(a>jir).62
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BAB III 

PRAKTEK PEMBERLAKUAN MEMBER CARD DALAM 

TRANSAKSI JUAL BELI DI RESHARE RABBANI MADIUN 

 

A. Gambaran Umum Reshare Rabbani Madiun 

1. Sejarah berdirinya Rabbani 

Rabbani adalah perusahaan garment yang bergerak dalam bidang 

retail busana muslim dengan tagline “Professor Kerudung Indonesia”. 

Rabbani merupakan salah satu perusahaan kerudung instan pertama dan 

terbesar di Indonesia dengan mengeluarkan produk andalan berupa 

kerudung instan dan produk lain yang juga telah dikembangkan yaitu 

busana muslim. 

Rabbani didirikan pertama kali pada tahun 1994 Bpk. H. Amry 

Gunawan bersama istrinya Ibu Hj. Nia Kurnia dengan menjual busana 

muslim hasil rancangannya. Outlet tersebut berlokasi di Kawasan Sekeloa 

Bandung dengan ukuran 2x3 meter persegi. Asal kata Rabbani terilhami 

dari salah satu surat di kitab suci Al-Qur’an yaitu surat Ali Imron ayat 79 

yang artinya adalah para pengabdi Allah yang bersedia mengajarkan dan 

diajarkan kitab Allah.
63

 

Seiring dengan berjalannya waktu, dari tahun ke tahun, karena 

rancangannya yang senantiasa inovatif dan berbeda dari yang lain, 
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Rabbani mengalami perkembangan yang pesat. Rabbani mulai diterima 

oleh masyarakat dan mulai memiliki pelanggan yang semakin banyak. 

Rabbani senantiasa mengembangkan strategi pemasarannya dan 

beradaptasi dengan perkembangan zaman, selain pindah outlet ke tempat 

yang lebih luas, Rabbani merubah nama dan Motto-nya dengan yang 

nama lebih familiar dan diterima oleh masyarakat luas, yaitu "Rabbani 

Kerudung Instant" dengan motto "Trend Setter Kerudung Instant". 

Melalui motto dan spirit di atas, Rabbani senantiasa bermetamorfosis ke 

arah yang lebih baik untuk menjadi jawara Kerudung Instant dan icon 

mode shari‟ah terbaik di dunia. 

Selain perubahan nama, Rabbani mulai fokus dalam membidik 

segmentasi pasarnya, Rabbani membidik pasar untuk kalangan menengah. 

Sedangkan perkembangan dari aspek pemasarannya, Rabbani 

mengembangkan strategi pemasarannya. Selain pemasaran langsung ke 

end user (konsumen), Rabbani membina network pemasaran yaitu 

membuka mitra dealer atau distributor tunggal per kota/kabupaten dan 

mengembangkan network pengembangan outlet/reshare (retail outlet 

shariah) Rabbani.
64

 

Salah satu Reshare Rabbani adalah yang berada di  kota Madiun. 

Reshare Rabbani Madiun didirikan  pada tahun 2009 oleh Bapak Abdul 

Mu’in. Sebelum bergabung dengan Rabbani, Bapak Abdul Mu’in telah 

lama membuka toko pakaian sejak awal tahun 1980 di Kediri. Toko 
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tersebut diberi nama toko Mutiara, yang menjual pakaian biasa, seperti 

kemeja, kaos, celana, dan lain sebagainya, belum menjual jenis busana 

muslim. Jatuh bangun Bapak Abdul Mu’in menjalankan usahanya 

tersebut. Setelah dua kali berpindah-pindah dan jatuh bangun akhirnya 

yang ketiga memutuskan untuk berjualan perlengkapan muslim, karena 

melihat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan 

syariat Islam khusunya dalam hal berbusana yang sesuai dengan syariat. 

Bapak Abdul Mu’in memberi nama tokonya yang ketiga ini dengan nama 

“Al-Barokah”. Namun ketika pembuatan plang nama toko terjadi 

kesalahan dalam penulisan menjadi Al-Barkah. Akan tetapi nama tersebut 

tetap dipakai karena dirasa lebih sesuai untuk masyarakat umum, tidak 

terkesan terlalu Islami. Selain itu juga tidak merubah arti dari nama 

tersebut, yaitu harapan agar selalu mendapatkan berkah dari Tuhan Yang 

Maha Esa.  

Pada tahun 1996 Bapak Abdul Mu’in sekeluarga hijrah ke 

Madiun. Usaha yang sudah berjalan di kota Kediri dilanjutkan di Madiun 

yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman No. 261. Kepindahan ini 

membawa berkah bagi usaha Bapak Abdul Mu’in, karena usahanya 

semakin membaik dan maju sampai sekarang.
 65

  

Rabbani merupakan salah satu brand busana muslim yang dijual 

di toko Al-Barkah. Sebelumnya toko Al-Barkah milik Bapak Abdul 

Mu’in ini hanya menjadi reseller yang menjual produk-produk Rabbani di 
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tokonya. Dari waktu ke waktu permintaan produk Rabbani di toko Al-

Barkah semakin meningkat. Melihat hal tersebut, pada tahun 2009 toko 

tersebut mendapat tawaran untuk membuka Reshare Rabbani resmi untuk 

wilayah Madiun. Akhirnya, dari toko yang menjual berbagai model 

pakaian, beralihlah menjadi Reshare Rabbani yang menjual berbagai 

produk Rabbani, seperti kerudung sebagai produk utama, busana muslim 

seperti gamis, tunik, T-shirt muslimah, koko, kazko, manset, dan lain-

lain.
66

  

Dari awal beralih menjadi Reshare Rabbani pengelolaan masih 

berada di tangan Bapak Abdul Mu’in. Karena beliau merasa sudah sepuh, 

maka mulai tahun 2012 sampai sekarang ini pengeloaan Reshare Rabbani 

diserahkan kepada putranya yang bernama  Ridhani Agustama atau sering 

disapa dengan Mas Dhani.  

 

2. Visi dan Misi Rabbani   

a. Visi  

Global Vision (Visi Umum) 

 Long term vision (visi jangka panjang): Bertemu dengan Allah 

di surga Firdaus 

 Middle term vision (visi jangka menengah): Membangun 

peradaban kerudung dunia 2020 

 Short term vision (visi jangka pendek): Be a Profesional 

Mujahid 
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Specific Vision (Visi Tertentu) 

“Menjadi perusahaan kerudung terbaik dan terbesar di dunia 

tahun 2020” 

b. Misi 

“Menshibghoh Fashion Dunia dengan Syariah”67
 

 

3. Tentang Rabbani 

a)  Coorporate Culture  

1) Fokus Konsumen / Consumer Focus 

Tujuan kami adalah menjadi Retailer terpercaya 

dimanapun kami berada dengan memberikan standar yang tinggi 

untuk Produk, Jasa Pelayanan dan Sikap Kami kepada seluruh 

pelanggan. 

2) Fokus Kualitas / Quality Focus 

Seluruh Karyawan Rabbani Holding mendukung 

sepenuhnya pengembangan dan pemeliharaan Budaya Kualitas 

Produk, untuk terus menerus meningkatkan Standard Kualitas 

Produk, untuk meminimalisasi kegagalan dalam proses produksi 

dengan menitikberatkan pada pencegahan dengan memproduksi 

dengan baik dari awal dan untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen dengan mengurangi pengembalian produk ke 

perusahaan. 

3) Fokus Karyawan / Employes Focus 
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Kami menganggap bahwa karyawan adalah asset yang 

paling berharga bagi perusahaan, sehingga kami menganggap 

karyawan harus kami kembangkan dan kami tingkatkan nilai 

kompetensinya secara terus menerus, baik keterampilan, 

pengetahuan dan perilaku sehingga terbentuk karyawan yang kuat 

aqidahnya, kuat ruhiyahnya, dan kuat jasadnya.
68

 

b) Core Value Rabbani  

1) Selalu Bersyukur 

 Totalitas dalam pekerjaan 

 Berfikir positif 

 Mencintai pekerjaan 

 Memeberikan pelayanan yang tidak bisa diselesaikan 

 Berpihak kepada perusahaan.  

2) Semangat Pantang Menyerah 

 Selalu memiliki jalan keluar dari setiap masalah dalam 

pekerjaan 

 Berani menghadapi masalah dan tidak menghindari masalah 

 Memiliki semangat berkompetisi dalam pekerjaan 

 Tidak ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan 

 Berpihak kepada perusahaan 

3) Perbaikan Berkesinambungan 

 Selalu berfikir kreatif dan inovatif 
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 Berorientasi zero defect (tidak ada kecacatan) 

 Selalu ada terobosan baru 

 Menjalankan Standard Operasional Produser (SOP) 

perusahaan dengan penuh hati 

 Semua pekerjaan yang dilakukan harus by design dan 

barometer yang jelas. 

 Berbicara dengan fakta dan data sesuai dengan ratifikasi 

perusahaan (pengesahan) 

4) Peduli Pada Setiap Keadaan 

 Menjaga asset perusahaan 

 Peduli dengan tempat bekerja dan lingkungannya 

 Selalu berusaha untuk mencegah kerugian perusahaan 

 Sekecil apapun masalah tidak dianggap sepele apalagi 

diremehkan 

5) Memiliki Tanggung Jawab yang Tinggi 

 Bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 

tuntas. 

 Berani mengambil resiko baik material maupun non material 

 Memberikan kemampuan yang terbaik untuk perusahaan 

 Membela (advokasi) perusahaan dalam kondisi apapun selama 

tidak bermaksiat kepada Allah SWT.
69
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c) Reshare 

Salah satu bentuk strategi pemasaran yang dilakukan Rabbani 

untuk mengembangkan uasahanya adalah dengan membuka cabang 

berupa outlet-outlet resmi Rabbani yang tersebar diseluruh kota di 

Indonesia, yang disebut dengan Reshare Rabbani.   

Reshare Rabbani tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia, dan 

terbagi di beberapa daerah. Untuk lebih memudahkan dalam hal 

pengelolaan pemasaran, maka untuk setiap area dibentuk satu Markas 

yang menjadi kaki tangan dari Rabbani pusat.  Berikut reshare-reshare 

yang tersebar di Indonesia: 
70

 

1. Markas di area Jawa Barat 

Dipatiukur, Bunker Cirebon, Buah Batu, Ujung Berung, Kopo, 

Banjaran, Jatinangor, Banjar, Tasimalaya, Kab. Tasikmalaya, 

reshare Garut, Purwakarta, Kab. Sukabumi, Cicurug, Sukabumi, 

Cianjur, Indramayu, Kuningan, Subang, Kota Cirebon, Majalengka, 

Kab. Cirebon, Padalarang, Lembang, Cipanas, Ciamis, Rancaekek, 

Cirebon Tuparev, Bunker Cimahi, Bunker Sumedang, reshare 

Lembang Internal.  

2. Markas DKI JABODETABEK dan Banten 

Jatiwaringin, Kab. Tangerang, Cikupa, Bintaro, Ciputat, 

Tangerang, Kab. Serang, Cilegon, Fatmawati, Rawamangun, Koja, 
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Depok, Bekasi, Cibubur, Karawang, Kab. Bekasi, Cikarang, 

Kab.Bogor, Bogor, Pandeglang, Kalideres, Bunker Depok. 

3. Markas Jawa Tengah 

Semarang, Kudus, Cilacap, Purwokerto, Solo, Tegal, Pekalongan, 

Pemalang, Ungaran, Kendal, Kota Magelang, Jepara, Batang, 

Yogyakarta, Bantul, Sleman, Salatiga, Brebes, Purbalingga, Klaten, 

Banjarnegara, Sukoharjo, Kutoarjo, Purwodadi, Temanggung, 

Kebumen, Gayamsari, Wonogiri, Rembang, Banyumanik,Wates, 

Sragen, Boyolali, reshare Slawi, Karanganyar. 

4. Markas Sumatera Utara 

Medan, Medan 2, Langsa, Lhokseumawe, batam, Banda Aceh, 

Binjai, Meulaboh, Rantau Prapat.  

5. Markas Sumatera Selatan 

Palembang, Pangkal Pinang, Jambi, Bengkulu, Plaju, Prabumulih, 

Lubuklinggau, Bandarjaya, Tanjung Karang, Pringsewu, Muara 

Bungo. 

6. Markas Sulawesi 

Makassar, Gorontalo, Perintis, Palu, Kendari, Pare-Pare.
71

 

7. Markas Balikpapan 

reshare Tanak Grogot, Balikpapan, Samarinda, reshare sangata, 

reshare Tarakan, reshare Bone.  
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8. Markas Surabaya 

Pucang, Rungkut, Malang, Mojokerto, Lamongan, Blitar, 

Ponorogo, Madiun, Kediri, Sidoarjo, Jember, Gresik, Mataram, 

Tuban, Pasuruan. 

9. Markas Sumatera Tengah 

reshare Padang, reshare Pekanbaru, reshare Duri-Riau, reshare 

PANAM, reshare Bukit Tinggi, reshare Padang Kalawi, Pangkalan 

Kerinci. 

10. Markas Jawa Timur 

reshare Malang2-Blimbing, Bunker Pucang, reshare Pamekasan, 

reshare Jombang, reshare Ngawi, reshare Tulung Agung, 

Probolinggo, Banyuwangi, reshare Kepanjen.  

11. Markas Banjarmasin 

Banjarmasin, Martapura, Pangkalanbun, Batulicin, Palangkaraya, 

Pontianak, Banjarmasin2.
72

 

 

B. Praktek Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Member Card 

(Penerbitan Member Card) 

1. Penerbitan Member Card Rabbani 

Sebagai salah satu strategi untuk menarik konsumen, Rabbani 

menerbitkan kartu anggota atau member card bagi para konsumen. 

Pemberlakuan member card di Reshare Madiun sudah ada sejak 

didirikannya outlet ini. Salah satu program kerja dari Rabbani pusat 
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adalah memberlakukan member card. Karena usaha ini berbentuk 

franchise, maka semua ketentuan-ketentuan mengenai pemberlakuan 

member card telah diatur oleh Rabbani pusat.
73

 

Tujuan diberlakukannya member card ini yang pertama sebagai 

salah satu cara atau strategi Rabbani untuk menarik konsumen, karena 

konsumen merupakan sasaran utama dari suatu bisnis atau usaha. Tujuan 

yang kedua untuk memetakan pelanggan-pelanggan setia Rabbani atau 

member-member yang potensial.74 

Ada tiga macam member card yang diterbitkan Rabbani, yang 

masing-masing memberikan keuntungan-keuntungan yang berbeda dari 

setiap member. Tiga macam member card tersebut antara lain sebagai 

berikut:
75

 

a) Member Biro untuk Reseller Rabbani 

Rabbani telah menyediakan layanan bagi para costumer yang 

ingin melakukan usaha dan bekerja sama untuk memasarkan kembali 

produk-produk yang tersedia dari Rabbani, yang disebut dengan 

reseller Rabbani. Reseller yang ingin melakukan pembelian produk 

Rabbani dan akan dijual kembali kepada konsumennya, maka akan 

dimasukkan ke dalam member Biro Rabbani.   

Untuk menjadi reseller Rabbani harus mendaftarkan diri 

menjadi anggota Biro Rabbani. Dengan ketentuan sebagai berikut: 
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1) Melakukan registrasi di reshare atau cabang terdekat dengan biaya 

administrasi sebesar Rp. 100.000,- 

2) Melakukan transaksi pertama minimal Rp. 3.000.000,- net dalam 

satu kali transaksi 

3) Pada pembelanjaan berikutnya berlaku system akumulasi, dengan 

total net (total bersih) Rp. 3.000.000,- perbulan. 

4) Keanggotaan berlaku selama satu tahun dan registrasi ulang setelah 

masa aktif berakhir (expired) dengan biaya 50% dari biaya awal 

registrasi.
 76

  

Menurut penjelasan dari Ibu Siti Zulaikha yang merupakan 

salah satu member biro di reshare Rabbani Madiun bahwa ketentuan 

mengenai syarat menjadi anggota Biro Rabbani seperti yang telah 

dijelaskan di atas itu adalah benar adanya. Beliau bergabung menjadi 

biro Rabbani sejak setahun yang lalu. Beliau mengaku tidak keberatan 

dengan ketentuan-ketentan tersebut, karena reshare Madiun 

memberikan kemudahan dengan tidak menekankan untuk berbelanja 

senilai Rp. 3.000.000,- untuk setiap bulannya.
77

 

Sama halnya dengan Ibu Siti Zulaikha, salah satu member biro 

di reshare Rabbani Madiun yaitu Ibu Anjarwati juga membenarkan 

pernyataan tersebut. Berikut penjelasan Ibu Anjarwati: 

“Saya bergabung menjadi biro Rabbani ini sudah setahun lebih 

mbk. Dulu saya daftarnya di reshare Madiun sini, dengan 

ketentuannya harus belanja senilai Rp. 3.000.000,- dan 
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membayar kartu Rp.100.000,-. Alhamdulillah sampai sekarang 

lancar mbk. Banyak peminat Rabbani di toko saya. Setiap 

minggu saya belanja disini bisa hampir Rp. 5.000.000,- , 

kadang juga hanya Rp. 1.500.000,- , tergantung naik turunnya 

permitaan dan minat pelanggan. “78
 

 

b) Membership/ Member Card untuk konsumen biasa. 

Konsumen merupakan sasaran utama bagi penjual dalam usaha 

atau bisnisnya, karena tanpa adanya konsumen usaha tersebut tidak 

mungkin akan bisa berjalan. Berbagai strategi dan cara dilakukan 

untuk penjual untuk memberikan kepuasan bagi konsumennya. Dari 

hal tersebut maka dengan diterbitkannya member card untuk dapat 

dimanfaatkan para konsumen, diharapkan dapat memberikan 

kepuasan bagi konsumen pengguna member tersebut. 

Mengenai persyaratan-persyaratan pendaftaran member card 

Rabbani adalah sebagai berikut: 

1. Foto copy KTP 

2. Uang pendaftaran Rp. 50.000,- 

3. Atau dengan belanja sebesar Rp.300.000,- akan mendapatkan 

member card gratis. 

4. Keanggotaan berlaku selama satu tahun dan registrasi ulang setelah 

masa aktif berakhir (expired) dengan biaya 50% dari biaya awal 

registrasi.
79

  

Menurut penjelasan dari Noviana Lestari seorang mahasiswa 

di salah satu perguruan tinggi di Madiun, yang merupakan salah satu 
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member di reshare Rabbani Madiun, bahwa ketentuan mengenai 

syarat menjadi anggota atau member Rabbani seperti yang telah 

dijelaskan di atas adalah benar. Sebagaimana yang diungkapkannya 

berikut ini: 

“Saya sudah lumayan lama menjadi pelanggan Rabbani mbk, 

soalnya saya suka jilbab-jilbabnya yang nyaman dipakai. 

Karena lumayan sering beli, akhirnya saya tertarik untuk jadi 

member Rabbani sini. Persyaratannya cuma menyerahkan 

fotocopy KTP dan membayar Rp. 50.000,-.“ 80
 

 

Ungkapan tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Diah Ayu seorang 

PNS yang juga menjadi salah satu member di Rabbani. Ibu Diah baru 

bergabung menjadi member Rabbani sejak bulan April lalu. Beliau 

berminat menjadi member karena ajakan temannya yang telah menjadi 

member lebih dulu. Ibu Diah mendaftarkan diri di reshare Rabbani 

Madiun dengan membayar Rp 50.000,- dan menyerahkan fotocopy 

identitas diri (KTP).
81

 

c) Member Komunitas Pelajar Rabbani 

Spesial untuk para pelajar Indonesia, kini Rabbani 

menghadirkan Member Komunitas Pelajar Rabbani. Member spesial 

ini diterbitkan karena melihat perkembangan dunia hijab yang tidak 

hanya dari kalangan pekerja atau masyarakat pada umumnya, namun 

dari kalangan pelajar sekolah pun telah banyak yang berhijab. Tidak 

hanya di lingkungan pendidikan Islam, namun di sekolah-sekolah 

umum sudah banyak yang mengenakan hijab. Sebagaimana yang 
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diungkapkan Citra Herfindha karyawan senior di outlet Rabbani 

Madiun. 

“ Selain dua jenis member tadi, ada member spesial yang 
dibuat oleh Rabbani, yaitu member komunitas pelajar. 

Sekarang kan sudah banyak anak-anak sekolah yang 

menggunakan jilbab, nggak hanya ibu-ibu pegawai atau 

masyarakat pada umumnya. Tidak hanya di lingkungan 

sekolah Islam atau pondok pesantren saja yang berseragam 

muslim. Di sekolah-sekolah umum sudah banyak yang  

berseragam muslim. Ya itu perkembangan bagus mbak.”82
   

 

Karena dikhususkan untuk kalangan pelajar, maka untuk 

persyaratan kepemilikan member ini pun berbeda dengan persyaratan 

member Biro maupun member konsumen biasa. Kondisi pelajar yang 

memang belum memiliki penghasilan ini, maka untuk pembebanan 

biayanya relatif rendah. Selain itu, member hanya dapat digunakan 

untuk produk jilbab khusus warna pelajar yaitu putih, hitam, biru 

donker, merah marun, coklat tua dan abu-abu. Seperti yang dijelaskan 

Citra Herfindha berikut ini. 

“Member Komunitas Pelajar itu untuk adek-adek pelajar, biaya 

pendaftarannya jauh lebih murah daripada member biasa, 

karena memang sasarannya adalah pelajar yang pendapatannya 

lebih rendah daripada pelanggan lainnya. Kartu ini karena 

biayanya relatif rendah maka hanya bisa dipake untuk 

mendapatkan diskon jilbab khusus warna seragam (putih, 

hitam, biru dongker, merah marun, coklat, abu-abu).”83
 

Mengenai syarat ketentuan menjadi member Komunitas 

Pelajar Rabbani adalah sebagai berikut: 
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1. Membayar biaya registrasi sebesar Rp. 10.000,- 

2. Diskon 10% untuk pembelanjaan produk kerudung sekolah 

3. Kartu member tidak berlaku sebagai alat transaksi  (kartu debit atau 

kartu kredit) 

4. Kartu member (wajib) dibawa setiap akan melakukan transaksi 

5. Masa berlaku kartu adalah 1 tahun 

6. Diskon berlaku di Outlet Rabbani dan pasar structural Rabbani 

7. Ketentuan ini bisa berubah sewaktu-waktu.
84

 

Member Komunitas Pelajar Rabbani ini tidak ada di Reshare 

Rabbani Madiun, karena ketika launching  member Komunitas Pelajar 

Rabbani, pihak markaz Rabbani Surabaya yang menjadi Markas 

Reshare Rabbani Madiun tidak mengirim member tersebut. Namun 

untuk mensiasati hal tersebut dan untuk dapat melaksanakan program 

baru tersebut, Reshare Rabbani Madiun berinisiatif memberikan 

kemudahan bagi pelajar yang ingin mendapatkan member Rabbani 

dengan cara berkelompok. Jadi satu member dapat digunakan untuk 

beberapa orang pelajar. Sebagaimana yang dijelaskan Fatimah salah 

satu karyawan Reshare Rabbani Madiun.   

“Program itu tidak ada di madiun sini mbak, soalnya waktu 
launching kemarin kami tidak dikirim kartunya. Sebagai 

alternatif kami memberi kemudahan buat adek-adek pelajar 

membuat member biasa secara patungan. Jadi keanggotaan itu 

bisa dipake bareng-bareng dengan yang patungan waktu 

mendaftar tadi. Ini adalah inisiatif dari kami sendiri”85
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C. Fasilitas Yang Ada Di Member Card Rabbani Madiun 

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tujuan dari 

penerbitan member card adalah untuk menarik konsumen dengan 

memberikan beberapa fasilitas-fasilitas atau keuntungan-keuntungan. 

Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah fasilitas-fasilitas atau keuntungan-

keuntungan yang akan di dapatkan konsumen pemilik member Rabbani 

sesuai dengan jenis member yang dimiliki: 

1. Member Biro untuk Reseller Rabbani 

Reseller yang memang melakukan pembelian produk Rabbani 

untuk dijual kembali kepada konsumennya, maka akan mendapat 

keuntungan sebagai berikut: 

a) Mendapat member card fasilitas discount sebesar 30% pada setiap 

transaksi pembelanjaan.  

b) Mendapat fasilitas media promo berupa spanduk (pada saat registrasi) 

serta catalog Flyer, paper bag, plastic bag (dalam setiap pembelanjaan) 

c) Mendapat kaos/baju Eksclusif khusus BIRO pada saat registrasi 

d) Berpeluang mendapat Tiket Umroh, hadiah wisata local serta Cashback 

untuk dana CSR, dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  

e) Mendapatkan Fasilitas Coaching Sukses Biro dan acara Gathering 

dengan periode waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan.
86
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Beberapa fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk member biro 

Rabbani di atas, dibenarkan oleh Ibu Siti Zulaikha yang menjadi reseller 

Rabbani. Sebagaimana yang diungkapkannya kepada penulis berikut ini: 

“Dengan menjadi member biro Rabbani ini saya mendapat 
keuntungan-keuntungan yang banyak mbak. Setiap belanja 

mendapat diskon 30% per item. Bagi saya itu diskon yang 

menguntungkan banget, soalnya saya menjual produknya lagi 

sesuai bandrol yang tertera dari Rabbani. Keuntungan penjualan 

saya ya dari diskon itu tadi mbk. Selain itu juga dikasih spanduk 

Rabbani, catalog, tas Rabbani dan lain-lain.”87
 

 

Ungkapan Ibu Siti Zulaikha tersebut dibenarkan oleh Ibu Anjarwati 

yang juga mendaptkan keuntungan-keuntungan yang sama dari Rabbani. 

Selain mendapatkan diskon 30% dan beberapa fasilitas-fasilitas yang lain, 

Ibu Anjarwati mengaku juga mendapat kemudahan setiap pembelanjaan, 

dengan pelayanan yang baik dan dapat memesan terlebih dahulu.
88

  

2. Membership/ Member Card untuk konsumen biasa. 

Keuntungan-keuntungan yang didapatkan konsumen pemilik Member 

Card Rabbani adalah sebagai berikut: 

a) Fasilitas diskon belanja 10% setiap pembelanjaan kurang dari Rp. 

1.200.000,- dan 15% setiap pembelanjaan lebih dari Rp. 1.200.000,- 

untuk setiap produk Rabbani.
89

 

b) Fasilitas diskon merchant.  

c) Diskon special untuk event dan promo dari mitra rabbani. 

d) Update info-info dan promo-promo terbaru Rabbani.  
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e) Mendapat perhatian khusus dari Rabbani, misalnya mendapat ucapan 

pada hari-hari besar seperti ucapan “Selamat Hari Raya Idul Fitri”, 

“Selamat Tahun Baru” dan lain-lain. Hal ini sebagai wujud rasa 

kekeluargaan antara pihak Rabbani dengan konsumen anggota 

Rabbani. 

f) Khusus Rabbani Reshare Madiun ada barter promo antara pihak 

Rabbani dengan Larissa Madiun. Pemilik kartu member Rabbani bisa 

menggunakan kartunya di Larissa untuk mendapatkan diskon 10%, 

begitu juga pemilik kartu anggota Larissa bisa menggunakan kartunya 

di Rabbani Reshare Madiun untuk mendapatkan diskon yang sama 

pula.
90

 

Menurut Eka Mayang salah satu member Rabbani, mengatakan bahwa 

keuntungan-keuntungan tersebut memang benar. Dia mendapatkan diskon 

10% ketika belanja dan info-info seputar Rabbani. Namun Eka mengaku 

tidak bisa memaksimalkan keuntungan diskon tersebut, karena dia hanya 

beberapa kali menggunakan member tersebut. 
91

    

3. Member Komunitas Pelajar Rabbani 

Bagi para pelajar yang menjadi Member Komunitas Pelajar Rabbani 

akan mendapatkan keuntungan-keuntungan sebagai berikut: 

a) Diskon 10% untuk pembelanjaan produk kerudung sekolah. 

b) Diskon berlaku di Outlet Rabbani dan pasar structural Rabbani.  
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c) Update info-info dan promo-promo terbaru Rabbani.
92

 

Selain memberikan fasilitas dan keuntungan khusus bagi konsumen 

member Rabbani, pihak Rabbani juga memberikan program diskon bagi 

konsumen biasa yaitu pemberian diskon sebesar 50% yang diberikan pada 

saat program cuci gudang akhir tahun. Program diskon ini tidak hanya untuk 

konsumen biasa saja, tetapi juga untuk konsumen member Rabbani. Hanya 

saja diskon yang ada pada member card Rabbani tidak berlaku pada program 

ini. Jadi jika  anggota member Rabbani membeli pada saat program tersebut, 

maka hanya akan mendapat  diskon 50% dari program cuci gudang tersebut, 

tidak ditambah diskon khusus pada member card. 
93
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BAB IV 

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  

PEMBEBANAN BIAYA PENERBITAN MEMBER CARD 

(Studi Kasus Di Reshare Rabbani Madiun) 

  

A. Analisa Hukum Islam Terhadap akad penerbitan member card di Reshare 

Rabbani Madiun 

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan pihak lain 

dalam berinteraksi, karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa hubungan 

dengan orang lain. Seperti halnya dalam masalah jual beli, sewa menyewa, dan 

lain-lain yang terjadi di masyarakat.
94

   

Dalam perdagangan atau jual-beli seorang produsen selalu berupaya 

menarik konsumen dengan berbagai cara dan srategi, salah satunya dengan 

menerbitkan member card yang di dalamnya memberikan keuntungan-

keuntungan bagi para konsumen atau pelanggannya.  

Member card adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan 

diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh 

perusahan-perusahan tertentu.
95

 Secara empiris, member card dibagi menjadi 3, 

yaitu sebagai berikut: 
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4. Kartu keanggotaan umum (Common member card) 

Yaitu member card yang bisa digunakan oleh pengguna (user) untuk 

mendapatkan diskon untuk semua jenis produk dari beberapa produsen.  

Stake holder  member card umum ada tiga yaitu perilis kartu atau pihak 

perusahaan, produsen yang ikut serta dalam program diskon (clients) dan 

user atau pengguna. 

5. Kartu keanggotaan khusus (Special member card) 

Adalah kartu keanggotaan yang bisa digunakan hanya untuk layanan 

dari perilis kartu. Stake holdernya adalah user dan pihak perilis kartu.  

6. Kartu keanggotaan gratis (Free member card) 

Yaitu kartu member yang diberikan kepada para pelanggan sebagai 

bonus dari transaki mereka dan sebagai usaha persuasif menarik minat 

mereka untuk menjadi pelanggan yang loyal.
96

 

Sebagai salah satu strategi untuk menarik konsumen, Rabbani 

menerbitkan kartu anggota atau member card bagi para konsumen. Reshare 

Rabbani Madiun sebagai salah satu cabang pemasaran Rabbani juga 

memberlakukan member card tersebut. Karena usaha ini berbentuk franchise, 

maka semua ketentuan-ketentuan mengenai pemberlakuan member card telah 

diatur oleh Rabbani pusat.
97

 Dengan demikian dapat diketahui bahwa member 

card yang diterbitkan oleh Rabbani termasuk jenis kartu keanggotaan khusus 
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(special member card), karena diterbitkan langsung oleh perusahaan itu 

sendiri, bukan oleh perusahaan lain.  

Dalam jenis kartu member khusus ini transaksi antara user dengan 

perilis kartu adalah akad ijar>ah. Fatwa Al Lajnah Ad Daimah Kerajaan Saudi 

Arabia no. 19114 (juz 14, hal. 13) menyatakan keharaman kartu ini. Alasannya 

adalah User membayar uang registrasi atau premi reguler untuk mendapatkan 

potongan harga dari klinik, hotel dan lainnya. Mereka menyatakan, manfaat 

dari ijar>ah ini berupa potongan harga statusnya majhu>l, belum pasti sehingga 

tidak diperbolehkan. Sebab, user  mungkin akan menggunakannya atau 

mungkin juga tidak. Adapun jika digunakan, masih belum pasti berapa kali 

penggunaannya.
98

 

Menurut MA. Tihami, al-Ija>rah (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) 

yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, 

sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan 

pembayaran (sewa) tertentu.
99

 Sesuai dengan ketentuan ulama’ fiqh bahwa 

dalam ijarah ada rukun dan syarat sahnya ija>rah. Sedangkan yang terkait dalam 

ija>rah adalah adanya sighat (ija>b qabu>l), pihak yang bertransaksi 

(mua>jjir/pemberi sewa, musta’jir/penyewa), objek kontrak yang terdiri upah 

dan manfaat.
100
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Adapun analisis praktek penerbitan member card di Reshare Rabbani 

Madiun jika ditinjau dengan menggunakan akad ija>rah yang ditunjukkan 

dengan adanya biaya administrasi, maka analisis dari rukun dan syarat ija>rah 

adalah: 

d. Shigat akad ija>rah harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua pihak 

yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
101

  

Sedangkan dalam praktik penerbitan member card jika ditinjau dengan akad 

ija>rah, bahwa ketika mendaftar untuk mendapatkan kartu member, 

konsumen terlebih dahulu mengisi formulir pendaftaran yang berisi 

keterangan identitas pribadi dan juga tercantum ketentuan-ketentuan terkait 

pemberlakuan member card. Konsumen yang telah sepakat dengan 

ketentuan-ketentuan tersebut maka akan menandatangani formulir tersebut. 

Dengan adanya hal tersebut mengindikasikan ija>b qa>bul antara pihak 

Rabbani (penerbit kartu) dan konsumen telah terjadi dan keduanya telah 

sepakat dengan ketentuan yang telah ada atau didasarkan atas kemauan dan 

niat dari dua pihak tersebut.  

e. Kedua pihak yang melakukan kontrak harus berakal, sehat dan baligh, ada 

kesepakatan ulama bahwa akad ija>rah tidak sah kecuali dilakukan orang 

yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki 

kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing 

pihak.
102
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Menurut pengamatan penulis, praktik penerbitan member card jika ditinjau 

dengan akad ija>rah di Reshare Rabbani Madiun baik pihak Rabbani dan 

konsumen sudah memenuhi ketentuan dewasa (baligh) dan berakal. 

Konsumen yang mempunyai kartu anggota atau member card, sebelumnya 

menunjukkan KTP atau identitas diri terlebih dahulu ketika pendaftaran 

member, sehingga menunjukkan bahwa pihak tersebut telah baligh. Selain 

itu, dalam formulir pendaftaran juga telah tercantum keterangan pribadi 

yang dapat menunjukkan apakah pihak tersebut merupakan orang yang 

berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki 

kewenangan untuk berkontrak ataukah tidak. Jadi praktik penerbitan kartu 

member di Reshare Rabbani Madiun dari segi subyek atau kedua pihak yang 

melakukan kontrak sudah memenuhi syarat. 

f. Manfaat, kontrak harus terdiri dari penggunaan manfaat dari sebuah asset 

atau barang. Syaratnya, yang harus menjadi objek ija>rah adalah manfaat 

penggunaan asset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan diniatkan untuk 

dipenuhi dalam kontrak, dan pemenuhan manfaat atau manfaat itu sendiri 

harus diperbolehkan secara syar’i, serta kemampuan untuk memenuhi 

manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah. Manfaat harus dikenali 

sedemikian rupa, sehingga bisa menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) 

yang akan mengakibatkan sengketa. Manfaat dispesifikasi dengan 

menyatakan objek atau jangka waktu, bisa juga dikenali dengan spesifikasi 

atau identifikasi fisik.
103
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Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa kartu member yang dijadikan obyek 

ija>rah dengan biaya administrasi Rp. 50.000,- memiliki fungsi atau manfaat 

didalamnya, yaitu sebagai alat bukti menjadi member Rabbani dan 

selanjutnya akan mendapat potongan harga sebesar 10% sampai 20% setiap 

melakukan transaksi di Rabbani.
104

 Akan tetapi, dari manfaat member card 

ini akan muncul ketidakjelasan pemanfaatan terkait penggunaannya yeng 

belum pasti. Sehingga disini muncul unsur ghara>r yang dilarang dalam 

Islam, karena belum jelas apakah dalam satu tahun masa aktif kartu ini 

dapat dimanfaatkan dengan maksimal ataukah tidak. Jadi, penerbitan kartu 

member di Reshare Rabbani Madiun dari segi pemanfaatan obyek belum 

memenuhi syarat, karena ada unsur ghara>r dalam pemanfaatannya. 

Dengan demkian, bisa dikatakan bahwa penerbitan member card di 

Reshare Rabbani Madiun jika ditinjau dengan menggunakan akad ija>rah, 

belum memenuhi ketentuan rukun dan syarat ija>rah, karena pada salah satu 

rukun ija>rah yaitu segi pemanfaatan obyek terdapat unsur ketidakjelasan atau 

ghara>r. 

 

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Keuntungan Yang Diperoleh Konsumen 

Pemegang Member card Di Resahare Rabbani Madiun 

Islam merupakan agama mayoritas yang dianut penduduk dunia dan yang 

dalam ajarannya sangat mendorong kemajuan teknologi, termasuk berbagai 

inovasi dalam dalam sistem perdagangan. Namun demikian, berbagai jenis cara 
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perdagangan ini harus dipahami benar dan dikaji kesesuaiannya dengan 

prinsip-prinsip syariah dan muamalah. Dalam muamalah, pada dasarnya semua 

boleh dilakukan, kecuali yang dilarang, yaitu maysir, ghara>r dan riba>. 

Fenomena demikian tentunya harus diwaspadai, untuk itu filter yang berupa 

moral harus senantiasa dipegang agar dapat menilai apakah cara berdagang 

tersebut sudah mengarah pada fair trade yang tidak merugikan salah satu pihak 

atau sebaliknya, karena unfair trade tidak sejalan dengan system perdagangan 

yang Islami. Dalam bidang ekonomi, termasuk perdagangan Islami tidak 

menghendaki adanya perlakuan tidak adil terhadap salah satu pihak, yang 

menyebabkan pihak tersebut merasa terzalimi.
105

  

Dalam perdagangan atau jual-beli seorang produsen selalu berupaya 

menarik konsumen dengan berbagai cara dan srategi, salah satunya dengan 

menerbitkan member card yang didalamnya memberikan keuntungan-

keuntungan bagi para konsumen atau pelanggannya.   

 Pada poin sebelumnya penulis menyatakan bahwa member card Rabbani 

termasuk pada jenis kartu member yang dilarang dalam hukum Islam karena 

penerbitannya dilakukan dengan membayar uang registrasi atau premi reguler 

untuk mendapatkan potongan harga dari perusahaan atau pihak penerbit kartu, 

dan dalam hal ini dapat dikatakan dengan akad ija>rah.
106

  

Fatwa  Al Lajnah Ad Daimah Kerajaan Saudi Arabia no. 19114 (juz 14, 

hal. 13) menyatakan, manfaat dari ija>rah ini berupa potongan harga statusnya 
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majhu>l, belum pasti sehingga tidak diperbolehkan. Sebab, user mungkin akan 

menggunakannya tapi mungkin juga tidak. Adapun jika digunakan, masih 

belum pasti berapa kali penggunaannya. Bisa saja ia hanya datang ke klinik 

atau toko tersebut setiap minggu, atau ia tidak menggunakannya kecuali hanya 

sekali sebulan atau bahkan ia tidak menggunakannya selama setahun penuh. 

Sehingga manfaat yang bisa diperoleh dari kartu ini berupa potongan 

harga tidak jelas atau mengandung unsur ghara>r baik bagi user maupun pihak 

yang merilis kartu tersebut.
107

 Ini jelas mengandung spekulasi rugi lebih besar 

daripada untung yang diperoleh si pelanggan. Padahal Nabi shallallahu „alaihi 

wa sallam telah melarang ghara>r dalam jual beli sebagaimana disebutkan 

dalam hadits, 

ََْْصاِة، َوَعْن بَ ْيِع اْاَ َ رِ   نَ َهى َرُسوُل اِه َصَلى اهُ َعَلْيِه َوَسَلَم َعْن بَ ْيِع ا
 

 “Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melarang jual beli hashoh (hasil 

lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli gharar 

(mengandung unsur ketidakjelasan)” (HR. Muslim).108
 

 

Sisi lainnya, kartu diskon dengan bayaran seperti ini mengandung riba> karena 

bisa jadi potongan harga bagi si pelanggan melebihi dari setoran awal.
109

 

Dalam praktiknya, pemilik member card Rabbani akan mendapatkan 

keuntungan-keuntungan sesuai dengan kartu yang dimiliki. Konsumen pemilik 

member card biasa akan mendapatkan diskon sebesar 10% setiap transaksi 
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pembelian produk Rabbani dan fasilitas-fasilitas info Rabbani lainnya.
110

 

Sedangkan, konsumen pemilik member Biro sebagai reseller Rabbani akan 

mendapatkan diskon sebesar 30% per item produk Rabbani dan fasilitas-

fasilitas lainnya yang menunjang pemasaran kembali produk Rabbani (spanduk 

Rabbani, catalog Flyer, paper bag, plastic bag).
111

  

Dari keuntungan-keuntungan tersebut menunjukkan kejelasan pemberian 

diskon dan manfaat-manfaat lainnya yang diberikan. Namun masih ada unsur 

ghara>r dalam pemberlakuan member card ini, yaitu ketidakjelasan konsumen 

dalam menggunakan member card ini. Adanya masa berlaku dari member card  

menimbulkan ketidakjelasan ini, apakah member card tersebut dapat 

dimanfaatkan secara maksimal oleh pemiliknya sesuai dengan biaya yang 

dibayarkan, ataukah manfaat itu justru dapat terbuang percuma karena tidak 

digunakan secara maksimal.  

Adil sangat diperlukan dalam kegiatan perdagangan supaya tidak 

merugikan salah satu pihak atau bisa mengekploitasi orang lain. Berbuat adil 

akan dekat dengan takwa sehingga akan terhindar dari hal-hal yang bisa 

mengarah ke berbuat dosa. Dalam al-Qur’an kata adil disebut berkali-kali. 

Artinya, Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk di dalamnya 

adil ketika melakukan perdagangan. Hal yang mendasar dalam penataan 

hubungan antar manusia yang Islami, yaitu tidak ada yang dizalimi dan tidak 

ada yang menzalimi atau dalam perkataan lain ditegakkannya konsep “adil”.112
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Reshare Rabbani Madiun mengadakan program cuci gudang akhir tahun 

dengan pemberian diskon sebesar 50% bagi semua pelanggannya baik 

konsumen biasa maupun konsumen member Rabbani.
113

 Dalam hal ini muncul 

ketidakadilan antara konsumen member Rabbani dengan konsumen biasa, 

karena konsumen biasa bisa mendapatkan diskon tanpa menggunakan member 

card. Sedangkan  konsumen member Rabbani tidak dapat menggunakan 

member card yang dimiliki dalam program ini, meskipun masa aktif member 

card tersebut masih berlaku. Sehingga, konsumen member Rabbani hanya 

mendapat diskon dari program tersebut tanpa ada penambahan diskon dari 

kepemilikan member card Rabbani.  

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

keutungan yang diperoleh konsumen pemegang member card di Resahare 

Rabbani Madiun, tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada karena 

terdapat unsur ghara>r dari ketidakjelasan pemanfaatan member card dan tidak 

adanya konsep keadilan dalam program diskon akhir tahun.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari apa yang penulis paparkan dalam menganalisa tinjauan hukum 

Islam terhadap praktek pembebanan biaya penerbitan member card di 

Reshare Rabbani Madiun, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad penerbitan member card di Reshare 

Rabbani Madiun belum sesuai dengan Hukum Islam karena menurut Fatwa 

Lajnah Ad Daimah kaitannya dengan akad penerbitan member card ini 

adalah dengan akad ija>rah dan dalam akad tersebut belum memenuhi 

ketentuan rukun dan syarat ija>rah, karena masih mengandung unsur-unsur 

yang majhu>l atau ketidakjelasan (ghara>r). Selain itu member card yang 

diterbitkan oleh Rabbani adalah jenis kartu keanggotaan khusus (special 

member card) yang termasuk jenis kartu anggota yang dilarang dalam 

hukum Islam berdasarkan Fatwa Al Lajnah Ad Daimah Kerajaan Saudi 

Arabia no. 19114 (juz 14, hal. 13) yang menyatakan keharaman kartu ini 

karena penerbitannya dikenakan biaya. 

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap keuntungan yang diperoleh konsumen 

pemegang member card di Resahare Rabbani Madiun tidak sesuai dengan 

Hukum Islam karena terdapat unsur ghara>r dari ketidakjelasan 

pemanfaatan member card. Disamping itu, dalam program diskon akhir 
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tahun tidak ada konsep keadilan antara konsumen member card dan 

konsumen biasa kaitannya dengan pemberian diskon.  

B. Saran-Saran 

1. Disarankan kepada penerbit member card dalam hal ini pihak Reshare 

Rabbani Madiun untuk menerapkan ketentuan-ketentuan Hukum Islam, 

khususnya dalam pemberlakuan member card, yaitu dengan memberikan 

keuntungan yang jelas bagi konsumen pemakainya sesuai dengan 

ketentuan biaya yang dikeluarkan. Sehingga tidak merugikan salah satu 

pihak, mengingat mayoritas dari konsumennya yang beragama muslim. 

Selain itu, produk-produk yang dipasarkan merupakan produk Islami, 

seperti busana muslim, kerudung, peralatan shalat, dan lain-lain. Jadi, 

sudah seharusnya ketentuan-ketentuan Hukum Islam lebih diperhatikan 

dalam setiap transaksi yang dilakukan.  

2. Bagi para konsumen, diharapkan terlebih dahulu mengetahui dan 

memahami berbagai informasi mengenai pemberlakuan member card, 

ketentuan-ketentuan pendaftaran (penerbitan), keuntungan-keuntungan dan 

diskon yang diberikan. Sehingga tidak akan timbul kerugian dari salah satu 

pihak.    

 

 


