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MOTTO 

 

                       

                      

         

“Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-

harta kamu sesama kamu Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan sebagainya), 

kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara suka sama suka di antara 

kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya 

Allah sentiasa Mengasihani kamu”.(QS.An-nisa’ ayat 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 

transliterasi tersebut adalah : 

1. Konsonan 

 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 

serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 

adalah sebagai berikut:   

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

Tidak 

dilambangka

n  

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ ث
Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa Ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di ذ
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atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es  dan ye ش

 Ṣad Ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad Ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa Ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa Ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain …’… Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن



x 
 

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

Hamz ء

ah 
...ꞌ… Apostrop 

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 Fathah A A 

 Kasrah I I 

 Dammah U U 

 

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transiterasi 

 Kataba كتب .1

 Żukira ذكر .2

 Yażhabu يذهب .3
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b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 

Tanda 

dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

Nama 

ى...أ  Fathah dan 

ya 
Ai a dan i 

و...أ  Fathah dan 

wau 
Au a dan u 

 

Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Kaifa كيف .1

 Ḥaula حول .2

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  

Harakat 

dan 

Huruf 

Nama Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

ي...أ  Fathah dan 

alif atau ya 
Ā 

a dan garis di 

atas 

ي...أ  Kasrah dan 

ya 
Ī 

i dan garis di 

atas 

و...أ  Dammah 

dan wau 
Ū 

u dan garis di 

atas 
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Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Qāla قال .1

 Qīla قيل .2

 Yaqūlu يقول .3

 Ramā رمي .4

 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 

dammah transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 

c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 

Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

ضة األطفالرو  .1  Rauḍah al-aṭfāl  

 Ṭalḥah طلحة .2

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 

tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Rabbana ربّنا .1

 Nazzala نّزل .2

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ال. 

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 

huruf Qamariyyah. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 

yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 

Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 

dan dihubungkan dengan kata sambung. 

Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Ar-rajulu الّرجل .1

 Al-Jalālu اجلالل .2

 

7. Hamzah 

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 

akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 

dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Akala أكل .1

 Taꞌkhuzūna تأخذون .2

 An-Nauꞌu النؤ .3

 

8. Huruf Kapital 

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 

tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 

dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 

permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 

yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 

atau kata sandangnya. 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 

maka huruf kapital tidak digunakan. 

Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

حمد إالرسولو ما    Wa mā Muḥammdun illā rasūl 

 Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna احلمدهللا رب العاملني 

 

9. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
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maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 

cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 

Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 وإن اهللا هلو خريالرازقني 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 

/ Wa innallāha lahuwa khairur-

rāziqīn 

 / Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna فأوفوا الكيل وامليزان 

Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK  

 

Sonny Andrian, NIM : 142.111.085, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam 
Terhadap Transaksi  Jual Beli Game Online Dota 2”.  

Jual beli game online dota 2 memiliki permasalahan mengenai kejelasan 
dalam mendapat skin dalam membeli satu item random karena hanya 
mengandalkan keberuntungan yang dapat merugikan suatu pembeli  dan 
kemanfaatan dalam pembelian item dan skin tersebut. 

Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi 
Islam Tentang Transaksi Jual Beli Game Online Dota 2. Secara rinci dengan 
permasalahan  di atas maka tujuan khusus adalah Mengetahui  bentuk transaksi 
jual beli Game Online Dota 2 dan Mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam 
terhadap transaksi jual beli Game Online Dota 2. 

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif maksud dari 
penelitian kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian dengan proses pengumpulan 
data tersebut dianalisa. Yakni penelitian diskriptif analisis mengenai analisis 
terhadap transaksi game dota 2 yang kemudian dilihat dari hukum ekonomi Islam. 
Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari 
wawancara dengan para pihak yang terkait dengan sumber data sekunder berupa 
dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa transaksi game online dota 2 
menunjukan tiga sistem transaksi yang sering digunakan dalam kegiatan jual beli 
item. Transaksi tersebut sama halnya dengan transaksi jual beli lainnya yang 
membedakan barang yang dijual berbentuk visual. Dalam hukum ekonomi Islam 
sah akan tetapi diharamkan oleh syar’i syarat dan rukunnya terpenuhi akan tetapi 
manfaat tidak sesuai dengan syar’i dan mengandung unsur perjudian dari 
pembelian item random 

Kata Kunci : Jual beli, hukum ekonomi Islam, game online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xix 
 

ABSTRACT 

Sonny Andrian, NIM: 142.111.085, “Review of islam economic law for the 

buying and selling of Online Game of Dota 2”. 

 
       Buying and selling online games dota 2 has problems regarding clarity in 
obtaining skin in buying a random item because it only relies on luck that can 
harm a buyer and the benefits in purchasing these items and skins. 

This research is to find out how the Islamic Economic Law Review About the 
Sale and Purchase of Dota Online Game Transactions 2. In detail with the above 
problems, the specific purpose is to find out the form of buying and selling online 
games Dota 2 and knowing the review of Islamic economic law on buying and 
selling online games Dota 2 

 
This research used qualitative research technique and library research,the 

purpose of the qualitative research which is a form of research wit the data 

collection process called analyzed. Description analysis research about review 

game’s transaction of dota 2 then see that transaction from islam economic law. 

There are two sources data of this study, primary data sources that resulting from 

an interview with the participant of secondary data sources such as the 

documents, books, notes and so on. 

The results of this study indicate that online game transactions dota 2 show 
three transaction systems that are often used in buying and selling items. The 
transaction is the same as other buying and selling transactions that differentiate 
items sold in the form of visuals. In Islamic economic law, it is valid, but it is 
forbidden by syar'i, the terms and conditions are fulfilled, but the benefits are not 
in accordance with syar'i and contain elements of gambling from the purchase of 
random items. 

 
Key words: buying and selling, online game, Islamic economic law 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang 

semakin maju. Teknologi dan informasi  membantu kegiatan manusia sehingga 

menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu contoh perkembangan teknologi dan 

informasi yang semakin maju saat ini adalah teknologi internet.  

Internet juga dapat dijadikan media untuk melakukan bisnis, maka kemudian 

berkembanglah apa yang dikenal dengan istilah bisnis online. Dengan 

bermodalkan sebuah situs yang dirancang untuk bisnis online maka bisnis yang 

dilakukan melalui dunia maya sudah dapat berlangsung. Peluang bisnis non 

konvensional ini langsung direspon oleh banyak pihak, ada pihak yang memang 

serius terjun ke bisnis online namun banyak juga yang sekedar mencoba-coba.1 

Teknologi internet saat ini tidak hanya digunakan sebagai lalu lintas informasi, 

tetapi juga digunakan sebagai sarana bisnis maupun sarana hiburan, seperti 

permainan. Permainan video game dengan menggunakan koneksi internet dikenal 

sebagi game online. 

Saat ini game online mengalami banyak perubahan. Game online yang 

awalnya hanya digunakan untuk sarana hiburan, saat ini game online juga bisa 

diperjualbelikan. Jual beli game online menggunakan koneksi dari internet. Objek

                                                      
1 James R. Situmorang, Pemanfaatan Internet Sebagai New Media Dalam Bidang Politik, 

Bisnis, Pendidikan Dan Sosial Budaya : Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.8, No.1, 2012, Hlm 77. 
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yang diperjualbelikan dalam dunia game online adalah item-item yang terdapat 

game online tersebut. 

Salah satu game online yang menyediakan fasilitas jual beli atau trading antar 

permain adalah Dota 2. Game Dota 2 yaitu game MOBA paling ramai di dunia.2 

Item adalah produk yang diperjual-belikan di Dota 2. Mulai dari Courier sampai 

item set para hero ada di itemku. Jual beli item Dota 2 Arcana adalah item favorit 

untuk para pemain Dota 2. Game tersebut sebelumnya bernama Dota tetapi 

adanya perubahan dalam sistem permainan atau penambahan progam dalam game 

tersebut diganti menjadi game Dota 2. Game Dota 2 banyak diminati oleh 

kalangan berbagai umur karena keseruan dalam permainan tersebut dan banyak 

peminat bisnis game online di permainan Dota 2.3 

Bermain dota 2 banyak menghasilkan keuntungan cukup menjajikan, karena 

bisa dapat menghasilkan uang yang cukup lumayan banyak pemain yang fokus 

dalam bisnis game dota 2. Dalam artikel seorang pemain yang pengalaman 

seorang penjual item dan skin dalam game dota 2 dapat menghasilkan uang 280 

juta rupiah sang pemain tersebut dapat hasil besih dengan uang 4 juta rupiah.4 

Transaksi game online banyak menghasilkan keuntungan, akan tetapi banyak 

resiko yang melakukan transaksi tesebut karena ada oknum yang 

menyalahgunakan dalam transaksi jual beli game online. Seperti ini bisa saja 

                                                      
2 Itemku, “Dota 2 Belanja Item Dota 2 Murah Dan Aman”, Itemku, 2014, 

https://itemku.com/games/dota-2/, (diakses tanggal 29 November 2017) 
3Itemku, “Dota 2 Belanja Item Dota 2 Murah Dan Aman”, Itemku, 2014, 

https://itemku.com/games/dota-2/, (diakses tanggal 29 November 2017) 
4 Dailysocial.id, “Mengenal itemku, Online Marketplace yang Berfokus pada Jual-beli 

Barang dalam Game” Glenn Kaonang, 22 Juni 2017, https://dailysocial.id/post/mengenal-itemku-
online-marketplace-yang-berfokus-pada-jual-beli-barang-dalam-game, (diakses tanggal 17 maret 
2018) 
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menimbulkan potensi gesekan antara publisher dan gamer. Pengembang atau 

penerbit game sering menerima keluhan tentang transaksi yang buruk atau 

penipuan dari gamer. Kondisi ini bisa merepotkan penerbit karena biasanya 

transaksi dilakukan di luar sistem. Penipuan biasanya dilakukan kepada gamer 

baru yang memiliki harta melimpah. Biasanya, para pemain baru yang sering 

terkena penipuan. Sedangkan para pemain lama biasanya sudah paham modusnya. 

Para pemain jika mengalami penipuan, para pemain merasa bingung untuk 

mengajukan komplain atas masalah yang terjadi dan menulis kejadian tersebut di 

salah satu forum web kumpulan yang membahas saat terjadi penipuan. Tercatat 

390 laporan penipuan game online Dota 2,5 karena Indonesia belum ada undang-

undang yang khusus yang mengatur tentang perdagangan dalam barang virtual 

seperti halnya game online.6 Sedangkan permasalahan dalam perdagangan benda 

maya dalam game online banyak. 

Islam merupakan agama yang menjujung tinggi nilai-nilai etika dan moral, 

termasuk dalam ekonomi. Selain itu mengatur perilaku manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya sehingga manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam bisnis 

yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, 

ekonomi Islam turut memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai 

improvisasi dan inovasi melalui sistem dan teknik dalam perdagangan. 

Memenuhi syarat dan rukun jual beli semakin penting atas perkembangan 

bisnis masa sekarang ini, seperti bisnis game online yang tidak kalah dari bisnis 

                                                      
5Valve, “DotA2 trade center indonesia“, Steam Group, 

https://steamcommunity.com/groups/D2TCI/discussions, (diakses tanggal 29 November 2017). 
6 Indo Crime, “Penipuan Jual Beli Item (Skin) Game Online (Mobile Legend)”, Indo 

Crime, 1 Agustus2017, http://www.indocrime.id/2017/08/01/penipuan-jual-beli-item-skin-game-
online-mobile-legend/, (15 November 2017). 
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lainnya. Karena dalam game online para pemain bisa berinteraksi dengan pemain 

lain dan membangun sebuah komunitas. Tidak cuma sampai di situ, game online 

sering dijadikan tempat untuk mencari keuntungan dengan cara menjual barang 

atau uang yang berlaku dalam game tersebut. 

Objek benda yang ditawarkan dalam game online dota 2 jelas secara sifat 

atau tidak memiliki wujud tidak nyata dan hanya berbentuk virtual, akan tetapi 

dapat dimanfaatkan atau digunakan, bisnis ini biasanya dilakukan dengan 

elektronik atau identik dengan internet. Permasalahan transaksi jual beli game 

dota 2 ini adalah mengenai kejelasan dalam mendapat skin dalam membeli satu 

item random karena hanya mengandalkan keuntungan dan kemanfaatan dalam 

pembelian item dan skin tersebut.7  

Dalam syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut, barang 

yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat 

diserahkan, barang yang diperjualkan harus berupa barang yang ternilai, barang 

harus halal, barang dapat diketahui oleh pembeli.8 Yang lebih penting dalam 

melakukan jual beli objek harus milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang 

lain dengan tidak  se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi 

pemiliknya dan tidak dibatasi waktu dalam pemilikan objek yang diperjulbelikan.9  

Islam sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan 

digambarkan oleh al-Qur’an sebagai karakter utama kemunafikan. Islam menuntut 

pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan 

                                                      
7 Fadli Hafizulhaq, “Hukum Islam Tentang Jual Beli Online”, Jurnal Pelajar, 9 Mei 

2015, http://www.fadli.xyz/2015/05/hukum-jual-beli-barang-game-online.html, (diakses tanggal 
29 Desember 2015). 

8 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakart: Kencana, 2012), Hal 102. 
9  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hal 72-73. 
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penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, 

meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasannya dirinya orang muslim, 

beberapa bentuk penipuan yang dilarang keras dalam al-Quran yaitu curang dalam 

timbangan, tidak jujur, kebohongan dan pengingkaran janji, serbaneka penipuan 

transaksi.10 

Dalam aktivitas perdagangan, banyak kalangan orang muslim melakukan 

kegiatan jual beli skin dan item game online dota 2. Tetapi di kalangan orang 

Islam memiliki keraguan dalam menjalankan kegiatan tersebut karena belum 

mengetahui dilarang atau tidak dalam ajaran Islam di mana barang yang dijual 

hanya berbentuk virtual. Dalam rukun dan syarat jual beli transaksi game online 

harus sesuai dengan ajaran Islam. Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan 

untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam 

dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi.11  

Berdasarkan keterangan yang diatas maka peneliti melakukan penelitian 

dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang  

Transaksi Jual Beli Game Online Dota 2”  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari beberapa uraian yang telah tertulis dalam latar belakang masalah diatas 

mengerucutkan beberapa rumusan masalah yang dapat diambil sebagai rumusan 

masalah untuk dilakukan penelitian, yaitu antara lain;  

1. Bagaimana bentuk transaksi jual beli Game Online Dota 2? 

                                                      
10 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakart: Pustak A-Lkautsar, 2001), Hal 136-

142. 
11Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), Hlm.15. 
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2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli Game 

Online Dota 2? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Transaksi Jual Beli Game Online Dota 

2. Secara rinci dengan permasalahan  diatas maka tujuan khusus adalah: 

1. Mengetahui  bentuk transaksi jual beli Game Online Dota 2. 

2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli Game 

Online Dota 2. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pribadi sendiri sebagai tambahan wawasan pengetahuan dibidang 

ekonomi dalam fokusnya hukum ekonomi Islam dalam transaksi jual beli 

game online Dota 2. 

2. Bagi masyarakat umum dan pelaku ekonomi khususnya pemain game online 

sebagai tambahan wawasan dalam menjalankan praktek mekanisme dan 

terhidar dari penipuan game online. 

3. Bagi pihak lain supaya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi 

pada penelitian selanjutnya. Kedepannya diharapkan tulisan ini dapat 

dijadikan bahan literatur sebagai sikap kritis terhadapan berkembangnya 

suatu aturan yang baru yang mengatur tersebut 
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E. Kerangka Teori 

Secara etimologi jual beli artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang 

lain. Jual beli merupakan suatu usaha yang penting dilakukan oleh manusia setiap 

harinya, dikarenakan tidak mungkin manusia itu tidak membutuhkan orang lain 

dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. 

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. 

Memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada 

kaitanya dengan jual beli bila syarat dan rukunya tidak terpenuhi maka berarti 

tidak sesuai dengan kehendak syara.12  

Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang 

yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu 

menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan syara’ yang disepakati. Jual beli dipersyaratkan agar 

dilakukan berdasarkan tujuh syarat: 

1. Kerelaaan dari dua pihak yang melakukan transaksi  

2. Pihak yang melakukan transaksi merupakan yang diizin oleh syar’i 

3. Barang yang diperniagakan merupakan barang memiliki nilai guna 

sekaligus diperbolehkan perdagangannya. 

4. Barang yang diperniagakan adalah barang yang menjadi miliknya 

5. Barang yang diperniagakan dapat diperkirakan masa penyerahannya, 

6. Diketahui harga umum dipasaran dan barang sendiri diberi patokan harga 

                                                      
12 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,…… Hal 67-69. 
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7. Barang yang diperniagakan merupakan barang yang dapat diidentifikasi 

ciri-ciri fisiknya.13 

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut 

1. Suci 

2. Memberi manfaat menurut syara’ 

3. Tidak dibatasi waktunya 

4. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat  

5. Milik sendiri 

6. Diketahui (dilihat).14 

Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan syara’ ialah memenuhi 

persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya 

dengan jual beli, maka bila syarat-syarat, dan rukunnya tidak terpenuhi berarti 

tidak sesuai dengan kehendak syara’. 

F. Tinjauan Pustaka 

Pada permulaan penulisan proposal ini, penulis melakukan kegiatan literasi 

untuk menemukan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema pembahasan ini, 

juga mengambil komponen dari penelitian sebelumnya. Maka dibawah ini ialah 

beberapa judul literatur yang dijadikan objek tinjauan pustaka. 

Pertama, tesis dari Mahendra Adhi Purwanta, mahasiswa dari Universitas 

Indonesia jurusan hukum yang berjudul “Analisa Hukum Terhadap Transaksi 

                                                      
13 Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Magistra insania press, 

2004), Hlm. 94. 
14 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,……… Hal 67-69. 
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Atas Kebendaan Virtual pada Penyelenggaraan Permainan Online”.15 Penelitian 

ini dengan hasil  pemain tersebut dapat mempertahankan virtual property tersebut 

dari pihak lain yang ingin menguasainya juga dan bebas untuk memperlakukan 

virtual property tersebut, termasuk dengan menjualnya kepada pemain lain. 

Meskipun pada suatu saat pemain tersebut akan menjual virtual property yang 

dikumpulkannya tersebut, bukan berarti pemain tersebut tidak mempunyai 

kehendak menguasai virtual property itu untuk memilikinya sendiri. Dengan 

menguasai virtual property tersebut, tentunya akan mempertahankan virtual 

property tersebut untuk tetap berada di bawah kekuasannya. 

Kedua, skripsi dari Yugas Apries Carnika, mahasiswa Universitas Jember 

Jurusan Ilmu Hukum yang berjudul  “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 

Sebagai Pengguna Jasa Game Online Terhadap Kerugian Akibat Layanan 

Penyedia Jasa Game Online”.16 Penelitian ini dengan hasil bahwa jasa layanan 

game online dan pengguna jasa game online diatur dalam pasal 1457 kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, penyedia jasa layanan game online sebagai 

pihak pelaku usaha dan pengguna jasa game online sebagai pihak konsumen 

diatur Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen, dan selain 

itu pengaturan layanana game online diatur pula Pasal 15 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penyelesaian hukum 

yang dapat dilakukan apabila terjadi kerugian yang dialami oleh pengguna jasa 

                                                      
15 Mahendra Adhi Purwanta, “Analisa Hukum Terhadap Transaksi Atas Kebendaan 

Virtual pada Penyelenggaraan Permainan Online”, Tesis, Jurusan Hukum Universitas Indonesia, 
(2012). 

16 Yugas Apries Carnika, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai Pengguna Jasa 
Game Online Terhadap Kerugian Akibat Layanan Penyedia Jasa Game Online”, skripsi, Jurusan 
Ilmu Hukum Universitas Jember, (2016). 
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game online oleh penyedia jasa layanan game online adalah melalui jalur litigasi 

dan non-litigasi. 

Ketiga, skripsi dari Muh. Fauzan Arifuddien Al-Awwaly, mahasiswa dari 

Institut Agama Islam Negeri Surakarta jurusan Hukum Ekonomi syariah yang 

berjudul “Jual Beli Account Game Online Clash Of Clans Dalam Perspektif 

Hukum Islam”.17 Penelitian ini dengan hasil bahwa hukum jual beli account 

memiliki 2 hukum yaitu, yang pertama hukum sah apabila pembeli dan penjual 

melalui rekber telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli sedangkan barang 

yang diperjualkan sudah terpenuhi, barang bernilai, objek transaksi merupakan 

hak milik. Dalam jual beli account game clash of clans hak milik berupa email 

dan paswoord milik penjual, objek dapat dipindah tangankan dari pihak penjual 

dan pembeli. Hukum kedua, hukum tidak sah apabila saat bertransaksi penjual 

maupun pembeli mengabaikan unsur-unsur yang membuat sahnya suatu jual beli. 

Salah satu contohnya tidak menggunakan jasa rekber atau pihak penengah. karena 

kalau tidak menggunakan jasa rekber maka lebih dekat dengan terjadinya 

penipuan ketika bertransaksi. 

Keempat, skripsi dari Ulil Lailiya, mahasiswa dari Fakultas Syariah Istitut 

Agama Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “Etika Bisnis Dalam Perspektif 

Islam (Studi Kasus Jual Beli Karakter Game Online Ninja Kita Di Internet)”,18 

Penelitian ini dengan hasil Motif pemain pembeli dalam jual beli karakter game 

                                                      
17 Muh. Fauzan Arifuddien Al-Awwaly, “Jual Beli Account Game Online Clash Of Clans 

Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurusan Hukum Ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri 
Surakarta jurusan Hukum Ekonomi syariah,  (2017).  

18 Lailiya, Ulil. Skripsi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Jual Beli 
Karakter Game Online Ninja Kita Di Internet)”, Fakultas Syariah Istitut Agama Islam Negeri 
Sunan Ampel, 2012. 
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online ninja kita ini hanya untuk kepuasan batin semata. ini merupakan hal yang 

menyimpang dari agama sebab kecanduan terhadap game online dapat melupakan 

segalanya dan lebih mengarah kepada keburukan yaitu melupakan kegiatan 

lainnya terutama ibadah dan memboros-boroskan hartanya dengan membeli 

karakter pada para penjual. Sistem jual beli karakter game online ninja kita tidak 

memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan syara’. Jual beli karakter 

game online ninja kita ini memang terdapat penjual, pembeli dan juga objek jual 

beli. Akan tetapi dari rukun dan syarat  yaitu tidak memiliki hak atau kewenangan 

terhadap objek atau karakter yang akan dijual sebab karakter itu kepunyaan dari 

Tim GameWeb Indonesia. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa diatas  maka penulis 

mengembangakan pijakan analisis tersebut untuk menganalisa objek baru yaitu 

hukum ekonomi Islam terahadap transaksi item dan skin game online dota 2. 

Yang membedakan penelitian sebelumnya yaitu penulis membahas tentang syarat 

dan rukun jual beli dalam Islam, penulis tertuju dalam bisnis ini karena transaksi 

game online rawan dengan tindakan kejahatan dan pihak game sendiri 

membolehkan untuk melakukan transaksi jual beli tersebut dengan menyediakan 

tempat penjualan dengan harga berjuta-juta. 

G. Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian pustaka (libary 

research), yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskrisptif berupa 
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kata-kata tertulis.19 Data dan informasi tersebut diperoleh dari berbagai 

sumber tertulis seperti buku-buku, karangan ilmiah, tesis dan dan desertasi, 

peraturan-peraturan pustaka lainya yang relevan dan sumber-sumber tertulis 

baik tercetak maupun elektronik dengan masalah masalah yang masih 

berkaitan dengan masalah ini. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Sumber data primer, diperoleh dari wawancara seorang pemain dan 

penjual game online Dota 2. 

b. Sumber data sekunder, al-Qur’an, Sunnah mengacu kepada literatur 

hukum jual beli, Serta data pendukung lain dari berbagai sumber dan 

media. 

c. Sumber data tersier, suatu sumber yang membahas permasalahan dalam 

penelitian tersebut tetapi tidak ditemukan di sumber data primer dan 

sekunder melainkan di website, artikel yang ada di internet dan lain 

sebagainya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan teknik 

dokumentasi. Untuk mengingat penyusunan ini adalah bahan kepustakaan, 

maka penyusun mencari data-data terkait pokok permasalahan yang berupa 

buku, catatan, artikel, surat kabar, majalah dan sebagai data membantu yaitu 

menggunakan wawancara. 

                                                      
19Lexy j. Moleong, Meteode Penelitian Kualitatif, (Bandung:Rosda, 2014), hlm 4. 
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4. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, dalam 

analisisnya menggunakan diskriptif yaitu suatu bentuk penelitian dengan 

proses pengumpulan data tersebut dianalisa. Yakni penelitian diskriptif 

analisis mengenai analisis terhadap transaksi game dota 2 yang kemudian 

dilihat dari hukum ekonomi Islam. 

H. Sistematika Penulisan 

Di dalam sebuah penulisan tentunya dikemukakan terlebih dahulu tentang 

cara dan rancangan menulis atau biasa disebut sistematika penulisan. Maka pada 

penulisan skripsi inipun tak luput penulis juga memparkan tentang bagaimana 

struktur penulisan yang akan penulis untuk menyusun skripsi ini terdiri dari 

beberapa bab dan sub-sub seperti dibawah ini 

Pertama-tama dalam penulisan terdapat bab 1 pendahuluan yang berisikan 

sub-sub bab tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan ditutup dengan 

sistematika penulisan. 

Bab II landasan teori berisi tentang beberapa teori yang berkaitan dengan akar 

masalah yang penulis teliti, berisi tentang pengertian jual beli dalam Islam, dasar 

hukum, rukun dan syarat jual beli, cara jual beli yang dilarang dalam Islam, 

macam-macam jual beli, dan barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. 

Bab III merupakan isi pembahasan penulisan skripsi yang diambil penulis, 

dengan mengkaji beberapa unsur di dalamnya seperti disebutkan pada bab 

sebelumnya. Pengertian dan sejarah perkembangan  game online dota 2, cara 
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transaksi dalam game online dota 2, proses penyerahan barang dalam game online 

dota 2, benda-benda yang diperjualbelikan dalam  game online dota 2, dan 

mengenai penentuan harga. 

Bab IV merupakan isi dari analisis yang diperoleh penulis dari beberapa 

penarikan latar belakang dan beberapa temuan hukum yang penulis pakai untuk 

merumuskan analisis, juga merupakan bagian dari penarikan kesimpulan dari 

analisis yang dibentuk. Bentuk transaksi jual beli item Game Online Dota 2  dan 

tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli Game Online Dota 2. 

Bab V adalah penutup, yaitu berisikan kesimpulan yang tegas atas anilisis 

pada bab sebelumnya, diberikan juga saran yang dapat penulis beri dari temuan 

yang dapat memberikan manfaat secara praktis. 

. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI 

 

A. Pengertian jual beli 

Menurut Prof. Dr Wahbah Zuhaili, jual beli adalah tukar-menukar 

sesuatu, yang terkandung didalamnya penjual dan pembeli. Menurut Syekh 

Abdurahman As-Sa’di, jual beli adalah tukar menukar harta untuk memiliki 

dan memberi kepemilikan. Menurut sebagian ulama memberi pengertian 

tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau 

kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, 

untuk memberikan secara tetap.1 Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah, bai’ adalah jual beli antara benda dan benda, atau 

pertukaran antara benda dengan uang.2  

Berdasarkan pengertian secara Etimologis bai’ berarti tukar menukar 

secara mutlak. Syaikh Muhammad ash-Shalih al-‘Utsaimin Rahimahullah 

berpendapat bahwa definisi bai’ secara etimologis lebih umum dari pada 

definisinya secara terminologis. Definisi bai’ secara etimologis adalah 

mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk sewa. 3 

Fuqaha’ berbeda pendapat mengenai definisi bai’ secara terminologis. 

Devinisi yang dipilih adalah tukar menukar (barter) harta dengan harta, atau 

manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan. 

                                                      
1  Mardani, Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 

83. 
2  Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 101. 

 3 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muammalah Dalam 
Pandangan 4 Madzhab. Madarul-wathan Lin-Nasyr, , (Yogyakarta: Riyadh, KSA, 2015), Hlm. 1. 
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Ada beberapa berbedaan mengenai arti jual beli di kalangan empat 

mazhab, yaitu: 

1. Imam Malik   

Ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang 

bersifat khusus, sebagai berikut: 

a. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar 

sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah 

akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah 

satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang 

ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah 

bahwa benda yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang 

bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat 

(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek jualan, jadi bukan 

manfaatnya atau bukan hasilnya. 

b. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang 

bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai 

daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, 

bendanya dapat direalisir ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak 

merupakan utang barang itu ada di hadapan si pembeli  maupun 

tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah 

diketahui terlebih dahulu.12   

 

                                                      
1  

2 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah .., Hlm. 150-151 
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2. Imam Abu Hanifah 

Jual beli adalah tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang 

diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang 

bermanfaat.3 Ali fikri menyebutkan dalam pengertian jual beli menurut 

imam Abu Hanifah memiliki dua arti, khusus dengan definisi  jual beli 

menukarkan benda dengan dua mata uang (emas dan perak), dan 

semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya 

menurut cara yang khusus, kemudian arti umumnya, jual beli adalah tukar 

menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup 

zat (barang) atau uang.4 

3. Imam Syafi’i>  

Jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta 

dengan harta dengan syarat yang diuraikan nanti untuk memperoleh 

kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.5 

4. Imam Ahmad bin Hambal 

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar 

manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah dengan waktu 

selamanya, bukan riba dan bukan hutang.6 

Penjelasan definisi tersebut adalah : 

a. Tukar menukar harta dengan harta. Harta mencakup semua bentuk 

benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (ada kebutuhan) 

                                                      
3 Mardani, Fiqh Ekonomi ..., Hlm. 101 
4 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Hamzah, 2015), Hlm. 175. 
5 Ibid., Hlm. 176. 
6 Ibid., Hlm. 177. 
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seperti emas, perak, jagung, gandum, kurma, garam, kendaraan dan lain 

sebagainya.  

b. Atau manfaat jasa yang mubah. Maksudnya tukar menukar harta 

dengan manfaat jasa yang diperbolehkan. Syarat mubah dimasukkan 

sebagai proteksi terhadap manfaat jasa yang tidak halal. 

c. Meskipun dalam tanggungan. Kata meskipun disini tidak berfungsi 

sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa 

harta yang ditransaksikan ada kalanya telah ada (saat transaksi) dan ada 

kalanya berada dalam tanggungan (jaminan) kedua hal ini dapat terjadi 

dalam bai’.7 

 

B. Hukum jual beli 

Hukum jual beli adalah jaiz atau mubah (boleh). Hal ini berdasarkan 

kepada dalil Al-Quran, sunnah dan ijma. Adapun dalil dari alquran,terdapat 

dalam QS.An-Nisa (4): 29 

                    

                      

           

 
 
 

                                                      
7 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muammalah Dalam 

Pandangan 4 Madzhab ..., hlm 1 
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Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.8 
 

Allah telah melarang memakan memakan harta yang orang lain dengan 

cara batil, jenis akad yang rusak, adanya unsur riba, harta yang 

diperdagangakan tersebut haram.9 Transaksi jual beli harus jauh dari unsur 

bunga atau riba dan mengandung unsur gharar. Dalam ayat ini juga 

memberikan pemahaman bahwa dalam transaksi jual beli harus ada unsur 

kerelaan atau suka sama suka bagi semua pihak dalam melakukan transaksi 

jual beli. 

QS. Al-Baqarah (2):198 

                      

                     

                    

 
Artinya: 
Tidaklah menjadi salah, kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu 
(dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan Haji). kemudian 
apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah (menuju ke Muzdalifah) 
maka sebutlah nama Allah (dengan doa,"talbiah" dan tasbih) di tempat 
Masy'ar Al-Haraam (di Muzdalifah), dan ingatlah kepada Allah Dengan 
menyebutnya sebagaimana ia telah memberikan petunjuk hidayah kepadamu; 
dan Sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang 
yang salah jalan ibadatnya.10 

 

                                                      
8 Departemen Agama RI, Al Quran Dan Tafsirnya,  (Jakarta: Lentera Abadi, 2010),  Hlm. 

153. 
9 Abdul Aziz Muhammad Azzam,  Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam), 

(Jakarta: Amzah, 2014) Hlm. 27. 
10 Departemen Agama RI, Al Quran Dan Tafsirnya,  (Jakarta: Lentera Abadi, 2010),  

Hlm. 291. 
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Dalam menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji tidak 

merupakan perbuatan dosa, karena melakukan upaya perjalanan usaha dalam 

kerangka mendapatkan anugerah Allah. Jual beli suatu usaha untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling 

membutuhkan.11 

Adapun dalil dari sunnah sebagai berikut  

 

ُ َعنھُ أَنَّ النَّبِي أَيُّ اْلَكْسِب صلى هللا علیھ وسلم  َعْن ِرفَاَعْة بِْن َرافِِع َرِضَي هللاَّ

ُجِل بِیَِدِه َوُكلُّ بَْیٍع رواه الب زار وصححھ الحاكم َسئَلَّ أَْطیَُب قَاَل َعَمُل الرَّ

 .َمْبُرْور

 
Artinya: 
Dari Rifaa.ra., bahwa Nabi Saw ditanya.” Apa usaha yang paling baik? 
Beliau menjawab, seorang bekerja dengan tangannya, dan setiap jual beli 
yang baik”. (HR. Al-Bazzar, hadis ini shahih menurut al-Hakim 
Rahimahumallah).12 
 
Ijma 

Dalam syariat Islam jual beli diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang 

tedapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kadang-kadang ada faktor 

mempengaruhi jual beli sehingga memalingkan dari ketentuan yang 

diperbolehkan, sehingga menjadi makruh, haram, sunah, wajib atau fardhu.13 

 

 

 

                                                      
11 Dimyauddin Djuwani, Pengantar Fiqh Muamalah ..., Hlm 71-72 
12 Nasrun haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),  Hlm. 114. 
13 Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Hlm. 

70. 
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C. Rukun dan syarat Jual Beli 

a. Penjual dan pembeli 

1) Berakal : agar tidak terkecoh, orang gila atau orang bodoh tidak sah 

jual belinya. 

2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) atau suka sama suka. 

3) Keadaanya tidak boros  

4) Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya.14 

Orang yang berakad adalah orang yang boleh melakukan akad, yaitu 

orang yang telah baliqh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan 

oleh anak di bawah umur, orang gila idiot, tidak sah kecuali seiizin 

walinya beredasarkan firman Allah swt dalam QS.An-nisa (4): 5-6.15 

                     

                   

                     

                         

                      

               

 
 
 

                                                      
14 Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 

2010),  Hlm.71-72. 
15 Mardani, Hukum Perikatan ..., Hlm. 88 
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Artinya: 
Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan 
Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari 
hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan 
ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian 
jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), 
maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu 
makan anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) 
tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa 
( di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari 
memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka 
bolehlah harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu 
menyerahnkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-
saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai 
pengawas (atas persaksian itu).16 

 

Menurut jumhur ulama, jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya 

jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab 

dan kabul. Menurut fatwa ulama Syafi’iyah, jual beli barang-barang yang 

kecilpun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam Nawawi dan ulama 

Muta’akhirin Syafi’iyah, boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan 

tidak ijab kabul.17 

b. Objek Akad 

a. Benda tersebut suci dan halal (tidak boleh menjual barang yang 

diharamkan, seperti miras, bangkai, babi dan patung). 

b. Benda tersebut dapat dimanfaatkan menurut syara (tidak boleh 

melakukan jual beli ular dan anjing, babi, kala, cicak dan yang 

lainnya). 

                                                      
16 Departemen Agama RI, Al Quran Dan Tafsirnya,  (Jakarta: Lentera Abadi, 2010),  

Hlm. 117. 
17 Ibid., Hlm  88 
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c. Benda tersebut milik yang melakukan akad jual beli (dilarang 

menjual barang yang bukan miliknya). 

d. Benda tersebut dapat diserahkan. (tidak boleh menjual barang 

yang tidak dapat diserahkan). 

e. Benda tersebut diketahui bentuknya keberadaannya atau 

spesifikasinya atau harga yang sudah jelas. 

f.    Benda tersebut sudah diterima oleh pembeli.
18 

Pada prisipnya sesuai dengan ketentuan pasal 76 Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syraiah. Menurut Pasal tersebut, syarat objek yang diperjual 

belikan adalah : 

a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada 

b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan 

c. Barang yang yang dijualbelikan harus berupa barang yang 

memiliki nilai/harga tertentu 

d. Barang yang diperjualbelikan harus halal 

e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli 

f.     Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang 

dijual belikan jika barang itu ada ditempat jual beli 

g. kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui19 

c. Ijab dan qabul 

Ijab dan kabul adalah suatu hal yang penting dalam melakukan 

transaksi jual beli, karena ijab dan kabul dasar dari suatu akad. Dalam 

                                                      
18 Hendi Suhendi, Fiqh ..., Hlm 72-73 
19 Mardani, Hukum Perikatan ..., Hlm  90 
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akad jual beli telah mengucapkan ijab dan kabul maka kepemilikan 

barang berpindah tangan dari tangan penjual ke tangan pembeli dan 

untuk nilai uang berpindah sebaliknya. Syarat-syarat ijab dan kabul 

yaitu: 

a. Jelas dan terang dalam pernyataannya. 

b. Bersesuaian antara pernyataan ijab dan dan kabul. 

c. Memperhatikan kesungguhan dari pihak-pihak yang 

bersangkutan.  

d. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.20 

e. Tidak ada jeda diam yang panjang antara ijab dan kabul. 

f.      Kerelaaan atau suka sama suka. 

Jual beli belum sah sebelum ijab dan kabul. Menunjukan kerelaan 

(keridaan). Dalil yang mendukung tentang jual beli harus suka sama suka 

adalah firman Allah dalam surah An-Nisa  (4) ayat 29. 

                       

                       

            

 

Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka.21 

                                                      
20 Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah ..., Hlm 78 
21 Departemen Agama RI, Al Quran Dan Tafsirnya,  (Jakarta: Lentera Abadi, 2010),  

Hlm. 558. 
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D. Syarat Sah 

1. Syarat umum 

Merupakan syarat yang harus disempurkan dalam setiap transaksi jual 

beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara’. Dalam arti 

akad jual beli tersebut terbebas dari cacat aib meliputi; ketidaktahuan, 

paksaan, dibatasi waktu tertentu, ketidakpastian, bahaya, syarat-syarat yang 

merusak. 

2. Syarat khusus 

1. Adanya serah terima atas objek transaksi. 

2. Mengetahui harga awal 

3. Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam kontks jual 

beli 

4. Sempurnanya syarat-syarat dalam akad.22 

 

E. Bentuk Bentuk Jual Beli 

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. 

Berikut ini bentuk-bentuk jual beli: 

1. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli yang menjadi 

a. Jual beli umum, yaitu tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk 

jual beli berdasarkan konotasinya sebagaimana layaknya masyarakat 

umum disekeliling kita. 

                                                      
22  Dimyauddin Djuwani, Pengantar Fiqh ..., Hlm. 81 
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b. Jual beli ash sharf, yaitu penukaran uang dengan. Saat inmi seperti 

dipraktekkan dalam penukaran mata uang asing. 

c. Jual beli muqabadlah; jual beli barter, jual beli dengan menukarkan 

barang dengan barang.23 

2. Ditinjau dari cara menetapkan harga 

a. Jual beli memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang 

dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli. 

b. Jual beli amanah, jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli 

barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba 

jual beli jenis ini dibagi lagi menjadi tiga jenis: 

a) Murabahah, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang 

diketahui. 

b) Wadi’ah, yaitu menjual barang dengan harga dibawah modal 

dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual dengan alasan 

tertentu siap menerima kerugian dari barang yang ia jual. 

c) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan menjual barang yang 

sesuai dengan harga beli penjual. Penjuial rela tidak 

mendapatkan keuntungan dari transaksinya.24 

d) Jual beli lelang, yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkan 

barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan 

menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si 

penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli 

                                                      
23 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Syariah, 

(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), Hlm. 60 
24 Ibid., Hlm 60-61  
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tersebut. Saat ini dikenal dengan nama lelang, pembeli dengan 

harga tertinggi dan transaksi dapat dilakukan. 

e) Jual beli obral, yaitu pembeli menawarkan untuk membeli 

barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual belomaba 

mewarkan dagangannya. Kemudian si pembeli akan membeli 

dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh para 

penjual. 

f)       Jual beli diskon, yaitu jual beli barang dimana penjual 

menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli jenis ini banyak 

dilakukan oleh super market untuk menarik pembeli. 

3. Jual beli dilihat dari sisi cara pembayarannya dibagi menjadi : 

a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara 

langsung . 

b. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda. 

c. Jual beli dengan pembayaran tertunda. 

d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama 

tertunda 25 

F. Macam-macam jual beli yang dilarang 

1. Dilarang jual beli barang yang telah diharamkan 

Menjual barang yang telah diharamkan didalam Al-Qua’an dan 

sunnah. Barang yang dihukumkan najis oleh agama yaitu anjing, babi, 

berhala, bangkai, dan khamar. Berdasarkan sabda Nabi Saw 

                                                      
25 Ibid., Hlm 63 
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َم بَْی��َع اْلَخْم��ِر َواْلَمْیتَ��ِة َواْلِخْنِزی��ِر َواألَْص��نَاِم  َ َوَرُس��ولَھُ َح��رَّ فَقِی��َل یَ��ا ". ِ◌نَّ هللاَّ

ِ ، أََرأَ  �فُُن ، َویُ�ْدھَُن بِھَ�ا النَّ�اُس َرُسوَل هللاَّ ْیَت ُشُحوَم اْلَمْیتَِة فَإِنَّھَا یُْطلَى بِھَا السُّ

ثُمَّ قَاَل َرُسوُل هللاَّ صلى هللا علیھ وس�لم ِعْن�َد َذلِ�َك " . الَ ، ھَُو َحَراٌم " فَقَاَل . 

َم ُشُحوَمھَا جَ "  ا َحرَّ َ لَمَّ ُ اْلیَھُوَد ، إِنَّ هللاَّ  .َملُوهُ ثُمَّ بَاُعوهُ فَأََكلُوا ثََمنَھُ قَاتََل هللاَّ

Artinya: 
Dari Jahir r.a, Rasulullah Saw. Bersabda, sesungguhnya Allah dan rasul-
Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala” 
(Riwayat Bukhari dan Muslim) 26 

 
 

Menurut para mazhab tentang menjual barang yang haram dan najis : 

a. Menurut Hanafiah, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidak 

sah tetapi perniagaan atas anjing, macan, serigala, kucing diperbolehkan 

karena untuk keamanan dan berburu. Menjual barang najis diperboleh 

asalkan tidak untuk dikonsumsi. 

b. Menurut Malikiyah menjual barang najis dan anjing tidak diperbolehkan, 

walaupun untuk penjagaan maupun berburu. barang yang terkena najis 

yang tidak bisa disucikan juga tidak boleh.  

c. Menurut Syafiiah dan Hambalah tidak diperbolehkan menjual barang najis 

seperti babi, darah, bangkai, minuman keras, dan anjing walaupun sudah 

terlatih dan barang najis lainnya. 

2. Larangan Berbuat Curang Dalam Jual Beli 

Perbuatan curang atau penipuan dalam jual beli adalah suatu tindakan 

apabila seorang penjual menipu pembeli dengan cara menjual kepadanya 

                                                      
26 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ..., Hlm. 78 



29 
 

 

barang dagangan yang di dalamnya terdapat cacat, penjual tersebut 

mengetahui keadaan barang tersebut tetapi menyembunyikan barang cacat 

tersebut dan tidak memberitahu barang cacat tersebut pada seorang 

pembeli. 

Beberapa bentuk penipuan yang dilarang keras di dalam al-Quran sebagai 

berikut: 

a) Curang dalam timbangan (Tathfif) 

Curang dalam timbangan adalah orang yang melakukan tindakan 

mengurangi bagian orang lain tatkala dia melakukan timbangan atau 

takaran dalam jual beli. Perilaku ini merupakan merampas hak orang lain, 

oleh karena itu dalam Al Qur’an telah melarang perilaku tersebut karena 

memiliki efek yang yang sangat vital dalam melakukan bisnis khususnya 

jual beli.27 Orang yang melakukan tersebut mendapat ancaman dari allah 

yang terdapat dalam surat QS Al-Muthafifin (83) : 1-3 

                      

                 

 
Artinya : 
kecelekaan besarlah bagi orang-orang yang curang , yaitu orang-orang 
yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 
dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 
mengurangi.28 

 

                                                      
27 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), H.ml 

137 
28 Departemen Agama RI, Al Quran Dan Tafsirnya,  (Jakarta: Lentera Abadi, 2010),  

Hlm. 585. 
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b) Tidak jujur 

Tak diragukan bahwasanya ketidakjujuran, adalah bentuk kecurangan 

yang paling jelek. orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan 

penipuan pada orang lain, kapan dan dimana saja kesempatan itu terbuka 

bagi dirinya. Islam melarang semua penyalahgunaan barang milik majikan 

oleh orang yang bekerja padanya, dimana dia terikat hanya 

mendapatkangaji saja. Penggunaan dan pengambilan barang melebihi 

batas imbalan yang ditetapkan maka itu dianggap sebagai ketidakjujuran 

dan pencurian, yang keduanya islam larang. Larangan buatan 

ketidakjujuran, kecurangan dan penghianatan amanah terdapat lebih dari 

sembilan belas ayat di dalam Al Qur’an.29 

c) Kebohongan dan pengingkaran janji 

Islam dengan keras menentang kebohongan. Tuntutan palsu, tuduhan 

yang tidak terhindar, dan kesaksian palsu sangat dikutuk dan dilarang 

dengan tegas. Dusta adalah salah satu dari tiga orang munafik. Dusta 

kapan dan dimanapun sangatlah berbahaya. Dalam  bisnis, dampaknya 

akan sangat terasa dan tidak mungkin untuk diabaikan. Statemen yang 

salah dalam perdagangan bukan hanya untuk membahanyakan konsumen, 

namun juga mendatangkan bahaya bagi para produser dan juga para 

pedagang. Kepercayaan atas produk dan realibilitas pada para 

pedagangnya memainkan peranan kunci dalam usaha mengokohkan dan 

mengembangkan sebuah bisnis.30 

                                                      
29 Ibid., Hlm 138 
30 Ibid., Hlm 138-139 
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3. Gharar 

Secara harfiah gharar mengandung makna resiko sesuatu yang 

berpotensi terhadap kerusakan. Jual beli gharar adalah jual beli yang 

mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan 

mendatangkan kerugian financial. Gharar bermakna sesuatu yang 

wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui 

kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan. 

Adapun para ulama berpendapat tentang pengertian gharar adalah 

sebagai berikut: 

a. Hafiyah, gharar adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak 

diketahuiapakah ada atau tidaknya. 

b. Malikiyah, gharar adalah sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari 

cacat) dan rusak. 

c.  Syafi’iyah, gharar adalah sesuatu tersembunyi akibatnya 

d. Hanabilah, gharar adalah sesutu yang ragu antara dua hal, dalah satu 

dari keduanya tidak jelas.31 

Salah satu contohnya adalah barang yang diperjualbelikan itu tidak bisa 

diserahterimakan pada waktu akad, jual beli sesuatu yang tidak ada 

barangnya pada saat akad, belum bisa dipastikan baik kualitas maupun 

kuantitas barang diperjualbelikan, dan lain sebagainya. 

 

 

                                                      
31 Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), Hlm. 101 
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4. Jual Beli Sesuatu Yang Tidak Dimiliki  

Seseorang menjual barang atau benda yang bukan miliknya tanpa ijin 

atau perwakilan dari pemiliknya, seperti suami menjual harta milik 

istrinya, jika seseorang secara pribadi menjual harta milik negara. Dalam 

kasus ini adalah sah apibila yang berifat kerelaan kepada pihak yang 

berwewenang. 

a) Menurut malikiyah, seluruh jenis jual beli yang tidak mempunyai 

kewenangan dengan memiliki sifat kerelaan pihak lain adalah sah. 

Selain itu juga mempertimbangkan aspek maslahat yang mungkin 

akan diterima oleh pemilik barang, karena pemilik barang tidak akan 

memberikan persetujuann kalau tidak tedapat manfaat di dalamnya. 

b) Menurut syafi’iah dan habilah membatalkan jual beli tersebut secara 

mutlak dan tidak perlu digantungkan pada izin pihak lain yang 

berwewenang. Larangan ini mengandung makna untuk 

menghilangkan unsur gharar yang melekat didalamnya yakni 

ketidakmampuan untuk menyerahkan barang diwaktu akad, serta 

akan meimbulkan perselisihan di kemudian waktu.32 

5. Jual beli yang menjauhkan diri dari ibadah 

 Saat melakukan kegiatan perdagangan melupakan waktu sholat 

dengan jual belinya sehingga mengakhirkan sholat berjamaah sholat 

dimasjid. Sengaja mengakhirinya, maka jual beli tersebut dilarang. Dalam 

Qur’an Allah  swt telah berfirman dalam surat Al-Munafiquun (63) : 9 

                                                      
32 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002), Hlm. 127-128 
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Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-
anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang 
yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang 
merugi.33 

 
   Allah menghukumi kerugian meskipun mereka adalah orang-orang 

kaya. Meskipun mereka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan 

memiliki banyak anak, tetapi harta benda dan anak-anak mereka tidak 

dapat mengganti ibadah kepada Allah swt. Meskipun mereka memperoleh 

laba dan keuntungan dari perdagangan tersebut tapi mereka benar-benar 

oranng yang merugi.34 

 

G. Etika, Manfaat dan Hikmah Jual Beli 

1. Etika jual beli 

a) Tidak berlebihan dalam mengambil untung. 

Dalam jual beli tidak boleh terlalu besar, karena prinsip utama jual 

beli menurut adalah tolong menolong. 

b) Jujur dalam jual beli 

c) Ramah dan toleran dalam jual beli 

                                                      
33 Departemen Agama RI, Al Quran Dan Tafsirnya,  (Jakarta: Lentera Abadi, 2010),  

Hlm. 588. 
34 Syekh Abdurahman Dkk, Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Jual Beli, (Jakarta: Senayan 

Publisbing, 2008), Hlm. 127 
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Memberikan kemudahan kepada pembeli dengan syarat-syarat jual 

beli, yaitu memberikan kemudahan kepada pembeli, tidak 

mempersulit pembeli dengan syarat-syarat jual beli, tidak menambah 

harga (mempermainkan harga). 

d) Perbanyak sedekah 

e) Manfaat sedekah salah satunya adalah untuk mensucikan harta, dan 

jiwa penjual. 

f) Pemenuhan janji dan perjanjian.35 

2. Manfaat jual beli  

a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang 

menghargai hak milik orang lain. 

b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar 

kerelaan atau suka sama suka. 

c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang 

dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli 

memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. 

d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang 

haram (batil). 

e) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. 

3. Hikmah jual beli 

Kebutuhan seseorang terhadap suatu barang tergantung pada pemilik 

barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak akan memberikan 

                                                      
35 Mardani, Hukum Perikatan ..., Hlm. 107-112. 
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barangnya tanpa adanya pengganti. Mengenai diisyaratkan dan 

dibolehkan jual beli adalah jalan sampainya masing-masing dari kedua 

belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kebutuhannya. Diantara 

hikmahnya yang lain adalah melapangkan perseoalan kehidupan dan 

tetapnya alam. Karena, dapat meredam terjadinya perselisihan, 

perampokan, pencurian, pengkhiatan, dan penipuan.36  

Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan 

keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara 

pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. 

Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak 

seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, Karena itu manusia 

dituntut berhubungan satu sama lainnya. 

 

                                                      
36 Syekh Abdurahman Dkk, Fiqh Jual Beli ..., Hlm. 147. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM TENTANG GAME DOTA 2 

 

A. Sejarah Perkembangan Game Dota 2 

Tahun 1998 Starcraft 

Merupakan game buatan Blizzard yang memiliki alur permainan real 

time strategy. Game ini merupakan game pertama yang memiliki alur 

permainan real time strategy dan menjadi dasar terbentukanya game-game 

serupa.59 

Aeon of Strife (2000) 

Merupakan sebuah game yang dibuat oleh Aeon 64 yang memiliki alur 

permainan MOBA. Aeon Of Strife merupakan hasil pengembangan dari game 

Starcraft yang dinilai sangat sulit untuk pemain baru. Game ini juga lah yang 

menjadi konsep munculnya Game Dota.60 

Warcraft: Reign of Chaos (2002) 

Merupakan sebuah game buatan Blizzard yang memiliki alur permainan 

yang sama seperti Starcraft . Warcraft: Reign of Chaos langsung dibekali 

dengan world editor layaknya Starcraft yang memicu banya sekali para

                                                      
59

 Redaksi DG, “Sejarah Dota 2, Mulai dari Starcraft, Warcraft, Hingga Perkawinan 
Icefrog dengan Valve”,  , 30 June 2016https://duniagames.co.id/news/100-sejarah-dota-2-mulai-
dari-starcraft-warcraft-hingga-perkawinan-icefrog-dengan-valve (diakses tanggal 4 mei 2018). 

60
 Belliandry Rudy, ggwp.id, “Sejarah Dota Part 1: Kelahiran Nenek Moyang Semua 

MOBA”,  https://www.ggwp.id/2017/08/21/sejarah-dota-part-1 (diakses tanggal 4 Mei 2018). 
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 pembuat Custom Map pada Warcraft: Reign of Chaos dan disini lah 

awal mula Dota terbentuk.1 

Defense of the Ancient (2003) 

Merupakan Custom Map dari Warcraft: Reign of Chaos yang memiliki 

alur permainan yang sama seperti Aeon Of Strife yang dibuat atau 

dikembangkan oleh EUL.2 

Warcraft: The Frozen Throne (2003) 

Merupakan game buatan Blizaard yang memiliki alur permainan yang 

sama seperti Warcraft: Reign of Chaos. Dengan hadirnya game ini, custom 

map yang dibuat menggunakan Warcraft: Reign of Chaos menjadi tergeser.3 

Dota 2: Thirst for Gamma (2004) 

Dengan digantikannya Warcraft: Reign of Chaos menjadi Warcraft: The 

Frozen Throne membuat Eul dan timnya menciptakan custom map baru yang 

disediakan oleh Warcraft: The Frozen Throne yang diberi nama Dota 2: 

Thirst for Gamma akan tetapi Custom map buatannya tersebut tidak sepopuler 

sebelumnya dan membuat Eul mengundurkan diri dan membuat Map Dota 

terbuka untuk siapapun yang hendak menggunakannya.4 

 

 

                                                      
1 liquipedia, “Dota History Part 1”,  https://liquipedia.net/dota2/DotaHistory/Part1, 

(diakses  tanggal 4 Mei 2018). 
2  Gamepedia, dota 2 wiki, “EUL”, https://dota2.gamepedia.com/Eul, diakses  4 Mei 2018 
3
 Redaksi DG, “Sejarah Dota 2, Mulai dari Starcraft, Warcraft, Hingga Perkawinan 

Icefrog dengan Valve”,  , 30 June 2016https://duniagames.co.id/news/100-sejarah-dota-2-mulai-
dari-starcraft-warcraft-hingga-perkawinan-icefrog-dengan-valve (diakses tanggal 4 mei 2018). 

4 liquipedia, “Dota History Part 1”, https://liquipedia.net/dota2/DotaHistory/Part1, 
(diakses tanggal 4 Mei 2018)  
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Dota Allstars (2004) 

Merupakan custom map dota yang dikembangkan kembali oleh Meian 

dan Ragn0r yang mereka beri nama Dota Allstars. Game ini sangat diterima 

oleh banyak orang dan langsung menjadi populer dikalangan banyak orang. 

Banyak sekali pengembangan-pengembangan yang dilakukan pada Dota 

Allstars ini yang selalu populer dari masa ke masa. Guinso lah yang dengan 

serius mengembangkan Dota Allstars ini sampai beberapa series 3.xx, 4.xx, 

5.xx.5 

Dota Allstars series 6.xx (2005) 

Pengambil alihan pengembangan Dota Allstars dari Guinso kepada 

Neichus dan Icefrog. Dibawah kendali Neichus dan Icefrog series Dota 

Allstars 6.xx pun lahir. Akan tetapi tidak berselang lama Icefrog lah yang 

menjadi pengembang tunggal. 

Kesuksesan Dota Allstars nampaknya mendatangkan benyak masalah. 

Masalah yang utama adalah keterbatasan Dota Allstars untuk berkembang 

karena game tersebut diciptakan dari TFT World Editor. Hal ini dengan cepat 

disadari IceFrog yang mulai kedatangan pesaing berupa stand alone 

game seperti Demigod dan juga League of Legends. 

Tahun tersebut jadi titik tolak perkembangan DotA. Icefrog 

mengumumkan bahwa dirinya telah dipercaya oleh Valve untuk 

                                                      
5 Belliandry Rudy, ggwp.id, “Sejarah Dota Part 1: Kelahiran Nenek Moyang Semua 

MOBA”,  https://www.ggwp.id/2017/08/21/sejarah-dota-part-1 (diakses tanggal 4 Mei 2018) 
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mengembangkan sekuel DotA yang berdiri dalam sebuah game sendiri 

bernama Dota 2.6 

Dota 2 (2013) 

Dota 2 akhirnya resmi terbuka untuk dimainkan secara umum. 

Modifikasi map Warcraft: The Frozen Throne tersebut pun akhirnya 

melanjutkan kisahnya dalam kemasan baru yaitu Dota 2. Sampai saat ini 

Dota 2 masih jadi salah satu game MOBA favorit. Di luar dari perdebatan 

yang ada di dalam komunitas, tetap saja Dota berkembang berkat antusias 

komunitasnya. Bahkan turnamen The International pun bisa jadi besar berkat 

dukungan komunitas yang turut menyumbang total hadiah yang didapatkan 

melalui Compendium.7 

Sampai saat ini sudah sangat banyak sekali perubahan yang terjadi pada 

Dota 2, mulai dari layout map, mekanisme hero, skin-skin baru dan lain 

sebagainya. Meski begitu perubahan-perubahan inilah yang membuat Dota 

tetap menarik dimainkan sampai saat ini. 

 

B. Sistem Penukaran atau Jual Beli Item dan Skin Dota 2  

Ada beberapa sistem penukaran atau jual beli skin dota 2 yang digunakan 

seluruh pemain Dota 2 untuk menjual skin-skin yang mereka miliki untuk 

mendapatkan uang secara fisik maupun virtual. Setidaknya kita mengenal ada 

                                                      
6 Belliandry Rudy, ggwp.id, “Sejarah Dota Part 1: Kelahiran Nenek Moyang Semua 

MOBA”,  https://www.ggwp.id/2017/08/21/sejarah-dota-part-1 (diakses tanggal 4 Mei 2018) 
7 Belliandry Rudy, ggwp.id, “Sejarah Dota Part 1: Kelahiran Nenek Moyang Semua 

MOBA”,  https://www.ggwp.id/2017/08/21/sejarah-dota-part-1 (diakses tanggal 4 Mei 2018) 
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3 macam sistem penukaran atau jual beli dalam dota 2 yang pertama yaitu 

melalui Steam Market, middleman dan Steam Trading. 

1. Steam Market 

Steam market merupakan tempat nya para pemain steam game untuk 

melakukan kegiatan jual beli skin yang mereka miliki. Steam Market ini 

adalah tempat yang paling aman untuk melakukan transaksi jual beli antar 

pemain. Karena steam market sendiri menyerupai pasar pada umumnya 

dengan sistem ada uang ada barang akan tetapi tidak ada sistem Nego. 

Mata uang yang digunakan untuk melakukan transaksi dalam steam 

market ini adalah uang virtual steam yang bisa kita dapatkan melalu top up 

atau isi ulang menggunakan vocher steam. 

Untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari steam market ini, berikut 

akan dijabarkan mengenai sistem kerja steam market. 

Skema  3.1 

 

 

 

 

 

Steam market sendiri merupakan fitur marketplace resmi yang 

dikeluarkan oleh steam. Jika kamu sudah mengetahui barang apa yang kamu 

inginkan, kamu cukup membuka menu Market dan langsung mengetik nama 

PENJUAL 

Skin 

MARKET 
PEMBE

LI 
Uang 

Uang 

Skin 
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barang tersebut di menu Find Skins di sebelah kanan layar dan tekan tombol 

Enter. 8 

Bisa melihat deskripsi mengenai barang yang kamu pilih, gambar dari 

barang tersebut, median dari penjualan barang tersebut setiap harinya dalam 

bentuk grafis, serta daftar barang yang bersangkutan beserta harga-harga yang 

dipatok oleh para penjualnya.9 Penjual bebas menjual skin-skin yang mereka 

miliki (skin-skin tertentu yang bisa di transaksikan). Harga setiap skin-skin 

yang sama tidak mesti sama ada yang tinggi ada juga yang rendah. 

a. Cara Pengisian Steam Wallet 

Steam wallet secara bahasa dapat diartikan sebagai dompet virtual 

yang disediakan oleh pihak steam. Steam wallet ini berfungsi untuk 

menyimpan saldo atau uang virtual untuk melakukan segala transaksi 

pada steam. Untuk menambah atau mengisi saldo pada steam wallet ada 

beberapa metode yang disediakan oleh pihak steam. Berikut adalah 

metode-metode tersebut. 

1) Melalui Steam Wallet Code 

Steam wallet code bisa kita dapatkan melalui toko fisik maupun 

online. Berikut adalah cara menggunakan steam wallet code pada 

steam. 

 

                                                      
8
 Hendy Wijaya, Techinasia, “Steam 102: Apa Itu Steam Community Market Dan 

Bagaimana Menggunakannya”, Featured-Games, 19 Maret, 2015, https://id.techinasia.com/steam-
102-cara-mengoperasikan-steam-community-market,  (diakses 12 april 2018) 

9
 Hendy Wijaya, Techinasia, “Steam 102: Apa Itu Steam Community Market Dan 

Bagaimana Menggunakannya”, Featured-Games, 19 Maret, 2015, https://id.techinasia.com/steam-
102-cara-mengoperasikan-steam-community-market,  (diakses 12 april 2018) 
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a. Masuk terlebih dahulu pada account steam  

b. Kemudian akses alamat website berikut: 

 https://store.steampowered.com/account/redeemwalletcode 

c. Kemudian masukkan steam wallet code yang telah kalian miliki 

pada kolom “Steam Wallet Code” 

d. Kemudian tekan tombol “Continue” di sebelah kolom “Steam 

Wallet Code”.10 

Secara otomatis Steam Wallet anda akan terisi jika Steam Wallet 

Code yang anda isikan benar. Steam Wallet Code bisa didapatkan 

melalui online ataupun dibeli secara fisik pada kios-kios yang 

menyediakan Steam Wallet Code. Sebagai contoh kita dapat 

membelinya melalui lazada.co.id.11  Kita dapat juga membeli Steam 

Wallet Code fisik melalui alfamart atapun indomart. 

2) Melalui Transfer Uang Secara Langsung 

Steam Wallet juga dapat ditambah melalui transfer uang secara 

langsung melalui saldo rekening bank yang dimiliki. Akan tetapi 

hanya kartu rekening yang terdapat logo visa dan mastercard yang 

dapat digunakan untuk mengisi steam wallet.12 Berikut adalah 

langkah – langkah untuk mengisi steam wallet dengan metode ini. 

a) Login terlebih dahulu kedalam steam account  

                                                      
10 Wawancara, Surya Adi Saputra,  Pemain Game, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, Pada 

Tanggal 4 Juni 2018. 
11

Lazada, https://www.lazada.co.id/products/valve-steam-wallet-id-12000-digital-code-
i9292867-s11808939.html?spm=a2o4j.searchlist.list.1.4cfe64ceDzXbIl&search=1, (diakses pada 
tanggal  2 Juni 2018) 

12 Wawancara, Surya Adi Saputra,  Pemain Game, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, Pada 
Tanggal 4 Juni 2018. 
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b) Kemudian akses alamat website berikut: 

 (https://store.steampowered.com/steamaccount/addfunds#) 

c) Pilih berapa saldo yang akan diisikan pada steam wallet account  

kemudian tekan tombol “add fund” (tombol yang berwarna 

hijau) 

d) Isi informasi-informasi yang dibutuhkan terkait rekening visa/ 

mastercard 

e) Kemudian tekan tombol “purchase” untuk menyelesaikan 

transaksi.13 

Secara otomatis steam wallet akan terisi dan saldo pada rekening 

yang anda gunakan untuk bertransaksi akan otomatis berkurang. 

b. Cara Menjual Barang Di Steam Market 

Menjual barang terbilang lebih mudah dibandingkan dengan 

membeli. Kamu harus membuka Inventory terlebih dahulu dengan 

mengarahkan mouse pada nama karaktermu di bagian atas dan 

memilih Inventory. Kamu cukup memilih barang mana yang ingin 

kamu jual dan tekan tombol Sell. Jika kamu tidak melihat tombol 

Sell tersedia di barang tertentu, artinya barang tersebut memang 

tidak bisa ditransaksikan. Khusus bagi kamu yang 

                                                      
13 Wawancara, Surya Adi Saputra,  Pemain Game, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, Pada 

Tanggal 4 Juni 2018. 
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memainkan DOTA 2, barang-barang individu (bukan satu set) yang 

kamu dapatkan saat bermain tidak bisa kamu jual.14 

Setelah kamu menekan tombol Sell kamu akan melihat tampilan 

baru. Di sini kamu bisa memasukkan harga yang kamu inginkan di 

bagian “You receive” atau “Buyer pays”. Dikarenakan Valve akan 

mengambil persentase biaya yang harus dibayarkan oleh pembeli 

untuk setiap transaksi, harga yang tertera pada bagian “Buyer pays” 

akan selalu lebih besar dari “You receive”. Sebagai patokan harga-

harga yang tertera di Market saat kamu mencari barang adalah harga 

“Buyer pays”.15 

Setelah memasukkan harga yang kamu inginkan cukup centangi 

persetujuan Steam Subscriber Agreement (yang saya 

rekomendasikan untuk kamu baca terlebih dahulu) dan tekan tombol 

“Ok, put it up for sale”. Kamu akan mendapatkan email notifikasi 

saat barangmu terjual dan kas dalam Steam Wallet kamu akan 

otomatis bertambah. 

2. Middleman  

Untuk menekan jumlah penipuan yang makin meningkat keamanan 

dan kenyamanan memberikan bantuan sebagai middleman atau orang 

                                                      
14 Hendy Wijaya, Techinasia, “Steam 102: Apa Itu Steam Community Market Dan 

Bagaimana Menggunakannya”, Featured-Games, 19 Maret, 2015, https://id.techinasia.com/steam-
102-cara-mengoperasikan-steam-community-market,  diakses 12 april 2018 

15 Hendy Wijaya, Techinasia, “Steam 102: Apa Itu Steam Community Market Dan 
Bagaimana Menggunakannya”, Featured-Games, 19 Maret, 2015, https://id.techinasia.com/steam-
102-cara-mengoperasikan-steam-community-market,  (diakses 12 april 2018) 

http://store.steampowered.com/subscriber_agreement/
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tengah kepada semua anggota grup saat melakukan transaksi dengan 

mengunakan uang nyata. 

Proses trade dengan menggunakan orang tengah (middleman): 

a) Pembeli atau penjual mengajak middleman ke dalam satu chatroom 

steam. 

b) Pembeli mentransfer uang kepada middleman dahulu sesuai dengan 

kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli. 

c) Penjual memberikan barang atau skin kepada pembeli setelah 

middleman memberikan konfirmasi uang telah diterima oleh 

middleman dengan barang bukti transfer. 

d) Pembeli konfirmasi bahwa barang atau skin telah diterima kemudian, 

middleman akan segera mentransfer uang kepada penjual. 

e) Pembeli atau penjual memberi testi di profile middleman.16 

Untuk bantuan middleman dikenakan fee, Biaya fee. Dalam transaksi 

ini membayar jasa kepada middleman karena telah memberi bantuan 

untuk jasa kemanan dalam proses transaksi. 

a) Transaksi di bawah Rp 499.999 membayar jasa sebesar Rp 5.000 

b) Transaksi Rp 500.000 - Rp 999.999 membayar jasa sebesar 10.000 

c) Transaksi di atas Rp 1.000.000 - unlimited membayar jasa sebesar 

Rp 15.000 

                                                      
16 Atlus, “Jasa Middleman / Rekber / Perantara Game Online Only”, https://www.atlus-

shop.com/middleman/, Jasa Middleman / Rekber / Perantara Game Online Only, diakses 14 Mei 
2018 
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d) Untuk transaksi antar atau beda bank tujuan dikenakan fee 

tambahan Rp 7.500, fee tambahan ini tergantung dari keputusan 

middleman yang bersangkutan.17 

e) Transaksi middleman ditunda apabila transaksi dilakukan  saat 

jadwal bank tutup buku/offline bank, dan bisa dilanjutkan kembali 

ketika sistem sudah terbuka kembali.18 

 

Skema  3.2 

 

        uang  uang 

skin 

   

Saat menggunakan transaksi Middleman yang terpecaya karena data 

admin dan moderator secara benar dan akurat sehingga jika terjadi 

penyelewengan dan penyalahgunaan tanggung jawab atau kewajiban 

dapat diurus hingga proses hukum yang berlaku di indonesia. 

a) Berhati-hati dengan peniru karena profile picture dan profile name 

dapat di ganti menyerupai orang lain (menyerupain admin atau 

moderator). 

b) Pastikan admin benar dari grup jasa Middleman.  

                                                      
17Valve, “middlemen indonesia DotA2 trade center indonesia “, Steam Group, Kingneo, 2 

januari 2013, https://steamcommunity.com/groups/D2TCI/discussions/12/613941122591163594/, 
(diakses 14 Mei 2018)  

18Valve, “middlemen indonesia DotA2 trade center indonesia “, Steam Group, Kingneo, 2 
Januari 2013, https://steamcommunity.com/groups/D2TCI/discussions/12/613941122591163594/, 
(Diakses 14 Mei 2018) 

pembeli penjual 

Middleman 
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Admin dan moderator grup Middleman contohnya group dota2 trade 

center indonesia  

a) hanya menggunakan account atau id utama yang tertera didalam 

grup dan tidak pernah mengunakan account atau id cadangan lainnya 

untuk meminta, meminjam atau membeli barang atau skin dota 2 

dari anggota lainnya atau membantu anggota lain sebagai midlleman 

dengan alasan apapun. 

b) Tidak bertanggung jawab atas penggunaan bantuan middleman 

diluar admin group steam dota 2 trade center indonesia atau peniru 

yang mengunakan nama admin grup dota2 trade center indonesia. 

c) Gunakan rekber kaskus atau cash on delivery (cod) sebagai alternatif 

yang lain jika anda tidak ingin menggunakan bantuan middleman 

dari group steam dota 2 trade center indonesia.19 

Peraturan untuk middleman: 

a) Menjaga kerahasian transaksi jika diminta oleh penjual atau 

pembeli. 

b) Tidak ikut campur dalam transaksi, sifatnya hanya sebagai 

perantara pengiriman uang melalui bank saja. 

c) Dilarang menawarkan skin atau barang milik pribadi saat 

menjalankan tugas sebagai middleman. 

                                                      
19 Valve, “middlemen indonesia DotA2 trade center indonesia “, Steam Group, ingneo, 2 

Januari 2013, https://steamcommunity.com/groups/D2TCI/discussions/12/613941122591163594/, 
(Diakses 14 Mei 2018). 
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Harus memberikan jaminan 100% keamanan transaksi anda. Semua 

kerugian yang dilakukan oleh middleman resmi grup akan mendapat 

ganti rugi dari group jika mengikuti prosedur dibawah ini : 

Memberikan testimonial dibawah thread ini dengan format 

a) Tanggal transaksi  : 

b) Jumlah uang   : 

c) Link steam penjual  :  

d) Link steam pembeli : 

e) link steam middleman  : 

Sebagai bukti anda telah melakukan transaksi dengan middleman asli 

dari grup dan bukan peniru. 

a) Memiliki bukti pendukung seperti screenshots atau bukti chat 

transaksi anda dengan middleman grup. 

b) Bukti transfer uang kepada middleman grup. 

c) Siap dan mau bekerja sama selama proses pengurusan 

pelangaran yang dilakukan oleh middleman grup. 

d) Kami berhak menolak tuntutan anda jika tidak sesuai dengan 

prosedur diatas. 

e) Jika bukti yang anda miliki adalah rekayasa dan tidak dapat 

dibuktikan kami akan memproses anda secara hukum dengan 

tuduhan pencemaran nama baik. 

f)     Besaran pengantian adalah 10 x fee yang diterima oleh 

middleman grup. 
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g) Kami akan mendampingi anda dalam proses hukum yang 

berlaku sehingga anda mendapatkan kembali uang anda dari 

middleman grup yang bersangkutan.20 

3. Transaksi antar pemain secara langsung/ steam trading 

Dalam transaksi jual beli skin dota 2 dari pihak steam telah memberikan 

fasilitas untuk para pengguna game online dota 2 dimana tempat para 

pengguna atau pemain dapat membeli dan menjual barang skin dota 2 yaitu 

steam market. Tetapi banyak pemain mengeluh dalam transaksi di steam 

market karena terlalu rumit dalam melakukan transaksi skin. Oleh karena itu 

pemain menggunakan transaksi diluar steam market akan tetapi menggunakan 

steam trading atau antar pemain langsung. 

Transaksi steam trading dapat dilakukan dengan cara via bank atau 

menggunakan uang nyata tanpa menukarkan steam wallet (mata uang yang 

dipakai untuk membeli barang di steam market). Penjual dan pembeli 

melakukan promosi di media sosial yaitu facebook, instagram, chat group 

dota 2 dan lain-lainnya. Transaksi ini lebih mudah dan tidak rumit dari 

transaksi lainnya. 

 Cara dalam transaksi tersebut penjual dan pembeli saling berkomunikasi 

lewat sosial media dan saling tawar menawar harga skin tersebut. Setelah 

mensetujui harga tersebut pembeli mentransfer uang melalui viabank 

kemudian pembeli mengirim tanda bukti transfer kepada penjual. Penjual 

menerima uang tersebut kemudian langsung mengirim skin kepada pembeli 

                                                      
20 Valve, “middlemen indonesia DotA2 trade center indonesia “, Steam Group, kingneo, 2 

januari 2013, https://steamcommunity.com/groups/D2TCI/discussions/12/613941122591163594/, 
diakses 14 Mei 2018 
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melalui steam tranding antar pemain. Dalam transaksi ini hanya 

menggunakan saling percaya karena tanpa ada campur tangan orang lain atau 

pihak ketiga .21     

 

 Skema 3.3  

 

 

   Mentransfer uang melalaui via bank 

34ghm , 

    Mengirim skin yang sudah dibeli 

 

  

Alasan- alasan menggunakan steam trading yaitu 

a. Lebih mudah dan tidak rumit 

b. Harga skin lebih murah dari lainnya. 

c. Tidak menggunakan steam wallet 

Trade trading lebih banyak resiko dari pada transaksi lainnya karena 

tingkat keamanan lebih rendah oleh sebab itu banyak kasus penipuan dalam 

menggunakan transaksi ini. transaksi menggunakan pihak ketiga lebih aman 

karena ada jaminan saat melakukan transaksi jual beli item dan skin. 

 

 

                                                      
21 Wawancara, Danu Prasetyo, Pemain Game, Wawancara Pribadi, Sukohajo, Pada 

Tanggal 5 Juni 2018 

pembeli penjual 

Sosial media 
promosi 

Melihat 
skin 



51 
 

 
 

 

C. Item skin yang dijual 

Skin Kualitas  Harga Rata - Rata  

 
Dragonclaw Hook 
 

Immortal  Rp          12.375.517  

 
Golden Ripper's Ree 
l 

Immortal  Rp             3.402.956  

 
 
 
 

Rotten Stache 

Legendary  Rp             3.394.467  

 

 
Golden Scavenging 
Guttleslug 
 

Immortal  Rp             1.060.000  

 

 
Scorching Talon 
 

Mythical  Rp                948.466  

 

 
Exalted Feast of Abscession 

 
 
 
Arcana 
 

 Rp                399.202  

 

 
 
Insatiable Bonesaw 

Rare  Rp                306.206  
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Doomsday Ripper Set 
 

 
 
 
Mythical 

 
 
 
 Rp                250.000  

 

 
 
Jolly Reaver Set 

Mythical  Rp                132.000  

 

 
 
Ripper's Reel 

 
 
Immortal 

 
 
 Rp                110.695  

 

 
 
Scavenging Guttleslug 

Immortal  Rp                   85.000  

 

 
 
Fiery Soul of the Slayer 

Arcana  Rp                460.748  

 

 
Pauldrons of Eternal Harvest 

Mythical Rp             3.408.421  

 

 
 
Pilgrimage of the Bladeform 
Aesthete 

Mythical  Rp             3.729.605  
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Exalted Bladeform Legacy 

Arcana  Rp                433.401  

 

 
Genuine Serrakura 

Immortal  Rp                141.164  

 

 
 
Balance of the Bladekeeper 

Legendary  Rp                117.500  

  (Sumber : https://itemku.com/games/dota-2/) 

D. Penetapan Harga Skin Dota 2 

Pada Dota 2 terdapat 143 hero yang setiap karakternya memiliki skin 

atau kostumisasi animasi penampilan. Setiap karakter biasanya memiliki 

lebih dari satu skin. Setiap skin yang dimiliki oleh karakter memiliki status 

dapat diperjualbelikan dan ditukarkan antar pemain dota 2. Setiap pemain 

yang memiliki skin karakter dota 2 dapat menjualnya pada tempat yang sudah 

disediakan oleh steam yaitu Steam Market Comunity. Akan tetapi ada juga 

yang menjual nya melalui situs pihak ketiga seperti Itemku.com dll, atau ada 

juga yang menjual nya langsung antar pemain.  

Skin yang dijual oleh para pemain memiliki harga yang berbeda-beda, 

ada yang bernilai jutaan ada juga yang bernilai ribuan. Pada setiap tempat jual 

beli skin harga yang ditetapkan juga berbeda-beda walaupun item yang 

dimaksudkan sama. Harga di Itemku.com berbeda dengan Steam market 
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Comunity biasanya memiliki selisih harga yang cukup tinggi sekitar 10% - 

20% . Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mahal atau murahnya harga 

skin dan perbedaan harga pada setiap tempat jual beli skin dota 2.  

Berikut adalah fakor – faktor yang mempengaruhi harga skin dota 2 dan 

perbedaan harga pada setiap tempat jual beli skin dota 2. 

1. Tingkat Kesulitan mendapatkan skin karakter Dota 2 

Dalam mendapatkan skin Dota 2 ada beberapa metode yang dapat 

dilakukan. Berikut adalah metode – metode yang harus dilakukan. 

a. Bermain beberapa kali dalam match jika beruntung akan 

mendapatkan skin karakter dota 2. 

b. Membeli melalui market yang ada didalam permainan dota 2. 

c. Membeli Item secara random.22  

Setiap item yang didapat dari tiga metode diatas memiliki perbedaan 

tingkat kesulitan untuk mendapatkanya. Ada 8 (delapan) tingkat kesulitan 

dalam mendapatkan skin karakter Dota 2, berikut adalah tingkatannya:23  

a. Common 

Skin karakter yang memiliki tingkat kelangkaan common bisa 

didapatkan hanya melalui bermain dalam Dota 2. 

 

 

 

                                                      
22  Wawancara, Lintang, Penjual Game Item, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, pada 

tanggal 4 juli 2018 
23 http://forum.indogamers.com/threads/714802-Mengenal-Quality-amp-Rarity-Item-

Dota-2) 
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b. Uncomon 

Sama halnya seperti common akan tetapi ada persyaratan tertentu 

yang harus dicapai untuk mendapatkan item dengan tingkat 

kelangkaan uncomon. 

c. Rare 

Skin dengan tingkat kelangkaan rare bisa didapatkan melalui 

bermain dalam dota 2 akan tetapi kesempatan untuk 

mendapatkannya tidak sebesar uncommon dan common. 

d. Mythical 

Skin yang memiliki tingkat kelangkaan mythical bisa didapat melalui 

bermain dalam dota 2 akan tetapi kesempatan untuk mendapatkan 

skin dengan kelangkaan ini sangat lah kecil lebih kecil dari rare dan 

diharuskan untuk memenuhi persyaratan tertentu. 

e. Immortal 

Skin dengan tingkat kelangkaan immortal hanya bisa didapatkan 

pada saat event – event tertentu yang diadakan oleh publisher Dota 2 

dan skin dengan tingkat kelangkaan ini tidak bisa didapatkan melalui 

bermain dalam dota 2. 

f. Legendary 

Skin dengan tingkat kelangkaan legendary bisa didapatkan melaui 

bermain dalam dota 2 akan tetapi kesempatan untuk medapatkan 

skin dengan tingkat kelangkaan ini sangatlah kecil lebih kecil dari 

mythical  
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g. Arcana 

Skin dengan tingkat kelangkaan arcana adalah skin yang hampir 

mengubah semua tampilan suatu hero. Arcana sendiri bisa 

didapatkan dari drop in-game, namun kemungkinannya sangat kecil 

dan nyaris mustahil. Salah satu cara paling cepat untuk mendapatkan 

arcana adalah membelinya di store atau market dalam dota 2. 

h. Ancient 

Skin dengan tingkat kelangkaan ancient hanya bisa didapatkan pada 

saat event – event tertentu saja yang diadakan oleh publisher Dota 2 

dan ada persyaratan khusus untuk mendapatkan skin dengan tingkat 

kelangkaan ini. 

Semakin tinggi tingkatkatan kesulitan untuk mendapatkan sebuah skin 

karakter dota 2 maka semakin banyak pula uang yang dihabiskan. Tidak 

semua skin karakter bisa kita dapatkan dengan cara membeli langsung 

melalui Dota 2 Shop (Shop in Game) akan tetapi kita harus mendapatkannya 

secara random melalui Treasure (kotak yang berisi berbagai macam skin 

karakter) dan hanya melalui event atau acara tertentu yang diadakan dalam 

dota 2. Sebagai contoh skin karakter Dragonclaw Hook yang bernilai diatas 

10 (sepuluh) juta  pada tabel 3.4. 

Dragonclaw Hook tidak bisa didapatkan melalui Dota 2 Shop atau dibeli 

secara langsung. Akan tetapi kita harus mendapatkannya melalui treasure 

“Trust of the Benefactor 2016” yang bernilai Rp 209.500 (dua ratus sembilan 

ribu lima ratus rupiah). Kesempatan untuk mendapatkan Dragoonclaw Hook 
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sangatlah kecil, pernah tercatat pembelian sejumlah 72 (tujuh puluh dua) buah 

“Trust of the Benefactor 2016” atau senilai Rp 15.084.000 (lima belas juta 

delapan puluh empat ribu rupiah) dan tidak mendapatkan skin karakter 

tersebut.24 Hal tersebut yang mempengaruhi kenapa skin karakter 

Dragonclaw Hook memiliki harga yang sangat mahal yaitu berkisar Rp 

12.000.000 (dua belas juta rupiah). Alasan itu juga yang mempengaruhi nilai 

harga skin-skin karakter lain yang ada pada Dota 2 yang dapat ditransaksikan. 

Jadi Semakin tinggi tingkat kesulitan dalam mendapatkan sebuah skin  maka 

harga yang ditetapkan untuk masing-masing skin oleh para pemain akan 

sangat tinggi. 

2. Popularitas Karakter Dota 2 

Setiap karakter yang ada pada Dota 2 pasti memiliki skin dengan tingkat 

kelangkaan yang sama dan berbeda.25 Pada tabel 3.4 diketahui bahwa ada 

beberapa skin karakter yang memiliki skin dengan tingkat kelangkaan yang 

sama akan tetapi memiliki nilai harga yang berbeda. Sebagai contoh 

Dragonclaw Hook skin karakter Pudge dengan Disciple of the Wyrmwrought 

Flame skin karakter Lina. 

Skin karakter Dragonclaw Hook memiliki harga berkisar Rp 12.000.000 

(dua belas juta rupiah) sedangkan skin karakter Disciple of the Wyrmwrought 

Flame memiliki harga berkisar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu 

                                                      
24

 TITANgame, “Treasure trust of the benefactor 2016 x72/EPIC open case Dota 2 / + 

immortal treasure, Youtube,  https://youtu.be/FdebQ1mpGms, (Diakses Pada Tanggal  25 juni 

2018)  
25 Wawancara, Lintang, Penjual Game Item, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, pada tanggal 

4 juni 2018 
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rupiah) selisih harga yang ditunjukan cukuplah tinggi sebesar Rp 10.300.000 

(sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). Selisih nilai harga antar kedua skin 

tersebut terjadi karena tingkat popularitas hero yang berbeda. Berikut adalah 

grafik yang menunjukan tingkat popularitas kedua karakter tersebut.26  

Grafik 3.1 

599.345.82
2

211.165.25
1

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

Pudge Lina

Popularitas Karakter Pudge 
dan Lina

 

(sumber : https://www.dotabuff.com/heroes/played?date=all) 

Grafik 3.1 diketahui bahwa popularitas dari hero pudge sebesar 599.345.822 (lima 

ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus 

dua puluh dua) kali pemakaian sedangkan Lina sendiri memiliki popularitas 

sebesar  211.165.251 (dua ratus sebelas juta seratus enam puluh lima ribu dua 

ratus lima puluh satu) kali pemakaian. Selisih popularitas yang di hasilkan kedua 

hero tersebut sebesar 64.76%. Kemudian dapat dikatakan bahwa Pudge lebih 

populer (sering dimainkan) dari pada Lina. Karakter Pudge yang memiliki 

popularitas lebih tinggi, skin karakter yang dimilikinya lebih dicari dari pada skin 

karakter yang dimiliki Lina walapun tingkat kelangkaannya sama.
                                                      

26 https://www.dotabuff.com/heroes/played?date=al 
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BAB IV 

ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI GAME ONLINE DOTA 2 DALAM 

HUKUM EKONOMI ISLAM 

 

A. Bentuk transaksi jual beli Game Online Dota 2 

Dota 2 akhirnya resmi terbuka untuk dimainkan secara umum. Modifikasi 

map Warcraft: The Frozen Throne tersebut pun akhirnya melanjutkan kisahnya 

dalam kemasan baru yaitu Dota 2. Sampai saat ini Dota 2 masih menjadi salah 

satu game MOBA favorit. Di luar dari perdebatan yang ada di dalam komunitas, 

tetap saja Dota berkembang berkat antusias komunitasnya. Bahkan turnamen The 

International pun bisa jadi besar berkat dukungan komunitas yang turut 

menyumbang total hadiah yang didapatkan melalui Compendium.87 

Sampai saat ini sudah sangat banyak sekali perubahan yang terjadi pada Dota 

2, mulai dari layout map, mekanisme hero, skin-skin baru dan lain sebagainya. 

Meski begitu perubahan-perubahan inilah yang membuat Dota tetap menarik 

dimainkan sampai saat ini. 

Menariknya dota 2 Salah satu game online yang menyediakan fasilitas jual 

beli atau trading antar permain adalah Dota 2. Game Dota 2 yaitu game MOBA 

paling ramai di dunia. Item adalah produk yang diperjual-belikan di Dota 2. Mulai 

dari Courier sampai item set para hero ada di itemku. Jual beli item Dota 2 

Arcana adalah item favorit untuk para pemain Dota 2. Game tersebut sebelumnya 

bernama Dota tetapi adanya perubahan dalam sistem permainan atau penambahan

                                                      
87 Belliandry Rudy, ggwp.id, “Sejarah Dota Part 1: Kelahiran Nenek Moyang Semua 

MOBA”,  https://www.ggwp.id/2017/08/21/sejarah-dota-part-1 (diakses tanggal 4 Mei 2018) 
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 progam dalam game tersebut diganti menjadi Dota 2. Game Dota 2 banyak 

diminati oleh kalangan berbagai umur karena keseruan dalam permainan tersebut 

dan banyak peminat bisnis game online di permainan Dota 2. 

Keuntungan dalam bermain dota 2 banyak menghasilkan keuntungan cukup 

menjajikan, karena bisa dapat menghasilkan uang yang cukup lumayan banyak 

pemain yang fokus dalam bisnis game dota 2. Dalam artikel seorang pemain yang 

pengalaman seorang penjual item dan skin dalam game dota 2 dapat menghasilkan 

uang 280 juta rupiah sang pemain tersebut dapat hasil besih dengan uang 4 juta 

rupiah1 

Hal yang dijual dalam dota 2 adalah item dan skin di mana itu barang yang 

digunakan untuk hero sebagai penguat karakter. Barang tersebut hanya berbentuk 

benda maya atau virtual yang dapat digunakan di dalam game dota 2 saja. Barang 

tersebut memiliki kegunaan yang berbeda-beda yaitu sebagai penguat kekuatan 

dan sebagai mempercantik penampilan suatu hero. 

Menentukan harga suatu item dan skin yang dijual oleh para pemain memiliki 

harga yang berbeda-beda, ada yang bernilai jutaan ada juga yang bernilai ribuan. 

Pada setiap tempat jual beli skin harga yang ditetapkan juga berbeda-beda 

walaupun item yang dimaksudkan sama. Harga di Itemku.com berbeda dengan 

Steam market Comunity biasanya memiliki selisih harga yang cukup tinggi sekitar 

10% - 20% . Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mahal atau murahnya 

harga skin dan perbedaan harga pada setiap tempat jual beli skin dota 2.  

                                                      
1 Dailysocial.id, “Mengenal itemku, Online Marketplace yang Berfokus pada Jual-beli 

Barang dalam Game” Glenn Kaonang, 22 Juni 2017, https://dailysocial.id/post/mengenal-itemku-
online-marketplace-yang-berfokus-pada-jual-beli-barang-dalam-game, (diakses tanggal 17 maret 
2018) 
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Berikut adalah fakor – faktor yang mempengaruhi harga skin dota 2 dan 

perbedaan harga pada setiap tempat jual beli skin dota 2. 

3. Tingkat Kesulitan mendapatkan skin karakter Dota 2 

Dalam mendapatkan skin Dota 2 ada beberapa metode yang dapat 

dilakukan. Berikut adalah metode – metode yang harus dilakukan. 

d. Bermain beberapa kali dalam match jika beruntung akan 

mendapatkan skin karakter dota 2 

e. Membeli melalui market yang ada didalam permainan dota 2 

f. Membeli Item secara random.2  

4. Popularitas Karakter Dota 2. 

Diketahui bahwa popularitas dapat dikatakan bahwa Pudge lebih 

populer (sering dimainkan) dari pada Lina. Karakter Pudge yang 

memiliki popularitas lebih tinggi, skin karakter yang dimilikinya lebih 

dicari dari pada skin karakter yang dimiliki Lina walapun tingkat 

kelangkaannya sama. 

Pada game dota 2 terdapat 143 hero yang setiap karakternya memiliki skin 

atau kostumisasi animasi penampilan. Setiap karakter biasanya memiliki lebih 

dari satu skin. Setiap skin yang dimiliki oleh karakter memiliki status dapat 

diperjualbelikan dan ditukarkan antar pemain dota 2. Setiap pemain yang 

memiliki skin karakter dota 2 dapat menjualnya pada tempat yang sudah 

disediakan oleh steam yaitu Steam Market Comunity. Akan tetapi ada juga yang 

menjualnya melalui situs pihak ketiga seperti Itemku.com dll, atau ada juga yang 

                                                      
2 Wawancara, Lintang, Penjual Game Item, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, pada tanggal 

4 juli 2018 
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menjualnya langsung antar pemain. Dalam transaksi game online dota 2 yang 

dilakukan berberapa macam transaksi tersebut  akan tetapi masih banyak pemain 

yang menyalahgunakan bisnis game online tersebut dengan melakukan penipuan 

dalam transaksi game online dota 2 yang dapat merugikan banyak pihak atau para 

pemain. 

Secara sistematis proses jual beli item dan skin game dota 2 memiliki 3 

macam sebagai berikut: 

1. Steam market  

Steam market tempat transaksi resmi dari pihak game dota 2 yang 

berguna untuk sebagai tempat item dan skin menjual dan membeli game dota 

2: 

a. Membeli  

1) Menukarkan uang nyata menjadi uang wallet 

2) Membuka web steam market  

3) langsung mengetik nama barang tersebut di menu “Find Skins” di 

sebelah kanan layar dan tekan tombol Enter. 

4) Kemudian muncul skin yang dicari kemudian pilih skin yang 

dinginkan. 

5) Lalu saldo pembeli berkurang sesuai harga, saldo tersebut masuk ke 

steam market 

b. Menjual item dan skin  

a. Membuka Inventory diatas nama profil karakter 

b. Memilih barang mana yang ingin di jual dan tekan tombol Sell 
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c. Memasukkan harga yang kamu inginkan di bagian “You receive” 

atau “Buyer pays”. 

d. Centangi persetujuan Steam Subscriber Agreement (yang saya 

rekomendasikan untuk kamu baca terlebih dahulu) dan tekan tombol 

“Ok, put it up for sale”. 

e. Mendapatkan email notifikasi saat barangmu terjual dan kas dalam 

Steam Wallet kamu akan otomatis bertambah 

2. Midlleman 

a. Pembeli atau penjual mengajak middleman ke dalam satu chatroom 

steam. 

b. Pembeli mentransfer uang kepada middleman dahulu sesuai dengan 

kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli. 

c. Penjual memberikan barang atau skin kepada pembeli setelah 

middleman memberikan konfirmasi uang telah diterima oleh 

middleman dengan barang bukti transfer. 

d. Pembeli konfirmasi bahwa barang atau skin telah diterima kemudian, 

middleman akan segera mentransfer uang kepada penjual. 

e. Pembeli atau penjual memberi testi di profile middleman. 

3. trade pemain 

transaksi ini hampir sama dengan transaksi menggunkan 

Middleman  akan tetapi transaksi ini tidak menggunakan steam wallet 

dan jasa middleman. Karena transaksi langsung pemain antar pemain. 

a. Pembeli mentransfer uang kepada penjual. 

http://store.steampowered.com/subscriber_agreement/
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b. Penjual memberikan barang atau skin kepada pembeli setelah 

memberikan konfirmasi uang telah diterima dengan barang bukti 

transfer. 

c. Pembeli konfirmasi bahwa barang atau skin telah diterima kemudian. 

 

B. Analisis Transaksi Jual Beli Game Online Dota 2 Dalam Hukum 

Ekonomi Islam 

Transaksi jual beli harus memenuhi dari beberapa syarat dan rukun karena 

semakin penting atas perkembangan bisnis masa sekarang ini, seperti bisnis game 

online yang tidak kalah dari bisnis lainnya. Dalam dasarnya jual beli itu 

diperbolehkan seperti dalam surat an-nisa ayat 29 

                    

                      

           

 
 
 

Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.3 

                                                      
3 Departemen Agama RI, Al Quran Dan Tafsirnya,  (Jakarta: Lentera Abadi, 2010),  Hlm. 

153. 
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 Akan tetapi dalam jual harus memenuhi syarat dan rukun sehingga transaksi 

jual beli yang dilakukan menjadi sah dan sesuai dengan yang diajarkan dalam 

Islam. Sedangkan transaksi jual beli dalam Islam telah ditentukan oleh para 

kalangan ulama’ dengan mengacu pada nash Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah 

SAW.  

Syarat dan rukun jual beli merupakan pokok utama yang perlu diketahui dan 

diterapkan, agar para pihak penjual dan pembeli tidak terjerumus dalam transaksi 

yang dilarang oleh syariat, sehingga dalam transaksi jual beli terjalin suatu 

transaksi yang memenuhi syariatnya. Dalam menganalisis kedudukan transaksi 

jual beli game dota 2 secara hukum ekonomi Islam sebagai berikut 

1. Jual beli skin di steam market 

a. Rukun dan syarat Jual Beli 

1) Penjual dan pembeli 

a) Adanya penjual dan pembeli, dalam transaksi jual beli game dota 2 

terdapat penjual dan pembeli.  

b) Berakal; penjual dan pembelinya mempunyai akal karena dalam 

memainkan game dota 2 butuh kreativitas dan ketrampilan. 

c) Transaksi jual beli game dota 2 Dengan kehendaknya sendiri (bukan 

dipaksa) atau suka sama suka. 

d) Kebayakan pemain game dota 2 adalah dewasa secara tidak langsung 

sudah baligh. 
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b.    Ijab dan qabul 

Dalam akad jual beli telah mengucapkan ijab dan kabul maka 

kepemilikan barang berpindah tangan dari tangan penjual ke tangan pembeli 

dan untuk nilai uang berpindah sebaliknya. Dalam transaksi game dota 2 

telah terpenuhi syarat ijab dan kabul sebagai berikut. 

1) Jelas dan terang dalam pernyataannya. 

2) Bersesuaian antara pernyataan ijab dan dan kabul. 

3) Memperhatikan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.  

4) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.4 

5) Tidak ada jeda diam yang panjang antara ijab dan kabul. 

6) Kerelaaan atau suka sama suka 

c.     Objek  

Dalam menjual barang harus memenuhi beberapa syarat agar barang 

tersebut sah untuk diperjualbelikan. Untuk barang yang diperjualbelikan 

dalam game online dota 2 sudah memenuhi syarat yaitu 

1) Benda tersebut suci dan halal dalam benda yang dijualbelikan dalam 

game dota 2 suci karena benda tidak suci itu yaitu barang yang 

diharamkan (tidak boleh menjual barang yang diharamkan, seperti 

miras, bangkai, babi dan patung). Dalam hadis sebagai berikut 

مَ  َ َوَرُسولَھُ َحرَّ فَقِی�َل ". بَْیَع اْلَخْمِر َواْلَمْیتَِة َواْلِخْنِزیِر َواألَْصنَاِم  ِ◌نَّ هللاَّ

�فُُن ، َویُ�ْدھَُن  ِ ، أََرأَْی�َت ُش�ُحوَم اْلَمْیتَ�ِة فَإِنَّھَ�ا یُْطلَ�ى بِھَ�ا السُّ یَا َرُسوَل هللاَّ

 ثُ��مَّ قَ��اَل َرُس��وُل هللاَّ ص��لى هللا" . الَ ، ھُ��َو َح��َراٌم " فَقَ��اَل . بِھَ��ا النَّ��اُس 
                                                      

4 Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah ..., Hlm 78 
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َم ُش��ُحوَمھَا " علی��ھ وس��لم ِعْن��َد َذلِ��َك  ��ا َح��رَّ َ لَمَّ ُ اْلیَھُ��وَد ، إِنَّ هللاَّ قَاتَ��َل هللاَّ

 .َجَملُوهُ ثُمَّ بَاُعوهُ فَأََكلُوا ثََمنَھُ 

2) Benda tersebut milik sendiri, dalam benda yang diperjualbelikan 

game online dota 2 sudah milik pemain. Pemain telah dapat 

menggunakan dan mendapatkan item dan skin tersebut dari pihak 

game yang telah didapatkan dalam memainkan game dota 2. 

Walaupun hak milik tidak sepenuhnya akan tetapi pihak game 

telah memberi izin kepada pemain untuk diperjualbelikan. 

3) Benda tersebut dapat diserahkan. (tidak boleh menjual barang 

yang tidak dapat diserahkan).  

4) Benda tersebut diketahui bentuknya keberadaannya atau 

spesifikasinya harus sudah jelas.  Seperti halnya item dan skin 

dalam game online dota 2 bentuknya hanya virtual hanya dapat 

dilihat saja, tidak dapat dirasakan,dan dipegang akan tetapi 

barang tersebut jelas. 

5) Benda tersebut sudah diterima oleh pembeli 

6) Harga barang sudah jelas, harga skin dan item dota 2 jelas karena 

dalam membeli melalui market sudah ada patokan harga dalam 

menjual barang item maupun skin. 
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2. Jual beli item random di steam market 

Rukun dan syarat jual beli pada item random di steam market  sama dengan 

jual beli skin akan tetapi yang membedakan dalam jual beli item random adalah 

barang tersebut. Item random itu sendiri berisi skin-skin akan tetapi pembeli tidak 

mengetahui isi jenis skin yang didapatkan. Random tersebut yaitu membeli barang 

dengan menguji keberuntungan karena isi dari barang tersebut belum diketahui 

jadi pembeli belum tentu mendapatkan skin yang bagus dan bisa juga mendapat 

skin di bawah harga item random tersebut.  Modal dan uang yang diberikan oleh 

penjual dan pembeli, digantikan dengan sesuatu yang tidak jelas. Bisa jadi untung 

besar, atau bisa jadi sangat merugikan. Keberuntungan adalah salah satu unsur 

utama yang digunakan sistem saat membeli item random. Dalam ajaran Islam 

sendiri untuk menjauhui  jual beli yang mengandung berjudi karena mengundi 

nasib yang dapat merugikan salah satu  pihak pembeli di dalam surat Al- Mai’dah 

ayat 9 ; 

                         

                    

Artinya: 

Wahai orang-orang Yang beriman! Bahawa Sesungguhnya arak, dan judi, 

dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib Dengan batang-batang anak 

panah, adalah (Semuanya) kotor (keji) dari perbuatan syaitan. oleh itu 

hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. 
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3. Mendapat item random dalam bermain. 

Bermain dota  mendapatkan Item random adalah hadiah dari pihak game yang 

telah diberikan pada pemain karena telah menyelesaikan suatu misi dari event 

yang diadakan oleh pihak game. Item random itu sendiri berisi skin-skin yang 

belum diketahui pemain. Dalam ajaran Islam  sendiri mendapatkan hadiah harus 

diterima karena sebagai bukti rasa kasih sayang dan bersihnya hati, padanya ada 

kesan penghormatan dan pemuliaan. Dan oleh karena itulah Rasulullah shallallahu 

‘alaih wasallam menerima hadiah dan menganjurkan untuki saling memberi 

hadiah serta menganjurkan untuk menerima.  

Rasulullah shallallahu ‘alaih wasallam telah bersabda “ hendaknya kalian 

saling memberi hadiah, niscya kalian akan saling mencintai,” (HR. AL 

Bukhari dalam adabul mufrad, lihat shahihul jami’ 3004, dan al irwa’ 1601.) 

Oleh karena itu hadiah dalam mendapatkan item random secara bermain itu 

tidak melanggar syar’i walaupun itu item tersebut belum diketahui oleh si pemain 

yang telah mendapatkan hadiah tersebut. 

4. Maanfaat jual beli skin, item random  

Dalam transaksi item dan skin tersebut hanya dapat dimanfaatkan dalam 

menaikan level dan penampilan karakter berbeda selain itu tidak ada. transaksi 

tersebut hanya mengkibatkan membuang waktu dalam memainkan game dota 2 

oleh karena itu dapat meninggalkan kewajiban seorang muslim dalam 

menjalankan sholat karena terlalu asik dalam memainkan game dota untuk 
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mendapatkan item untuk diperjualbelikan. Karena dalam ajaran Islam saat 

melakukan bisnis harus memiliki berbagai manfaat yaitu: 

a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang 

menghargai hak milik orang lain. 

b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan 

atau suka sama suka. 

c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya 

dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang 

dan menerima barang dagangan dengan puas pula. 

d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram 

(batil). 

e. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari pembahasan di atas, yang berhubungan dengan transaksi jual beli game 

online dota 2 dapat diambil dari beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Transaksi jual beli item game online dota 2 adalah lahan bisnis masa sekarang 

di dalam dunia game bagi para pemain game online untuk mencari 

keuntungan. Jual beli item dota 2 tidak jauh beda dengan jual beli di dunia 

nyata, adanya penjual dan pembeli yang membedakan adalah barang yang 

dijual berbentuk virtual yaitu item dan skin yang berguna untuk 

mempercantik dan memperkuat suatu karakter pemain game dota 2. Pihak 

game sendiri menyediakan tempat untuk jual beli bagi para penjual dan 

pembeli yaitu steam market yang bertujuan untuk menghindari dari penipuan. 

Untuk melakukan transaksi melaui steam market itu sendiri harus memenuhi 

beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya menukarkan uang nyata 

menjadi uang steam wallet bagi para pembeli akan tetapi sebaliknya bagi 

penjual. Melakukan transaksi tidak harus dari steam market akan tetapi ada 

beberapa transaksi lain yaitu menggunakan jasa middlemen dan trade antar 

pemain.  

2. Hukum dari transaksi jual beli item game online dota 2 yaitu sah tetapi 

diharamkan syar’i karena semua syarat dan rukun transaksi jual beli item 

game online dota 2 terpenuhi. Akan tetapi ada salah satu transaksi yang
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 mengandung unsur perjudian karena membeli item dengan random dengan 

mengandalkan keuntungan dalam mendapatkan skin. Manfaat dari  

melakukan transaksi game dota 2 yaitu menghabiskan waktu dalam 

memainkan game tersebut kemudian melupakan kewajiban seorang muslim 

untuk menjalankan sholat, dari benda tersebut tidak bisa digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari dan hanya sebagai memenuhi hasrat kepuasan. 

B. Saran 

1. Di zaman sekarang untuk mencari hiburan dengan bermain game online 

khususnya game dota 2 boleh saja. Asalkan tidak menghabiskan waktu 

seharian penuh untuk bermain dota 2. Dalam bermain tidak usah untuk 

mengeluarkan uang untuk membeli item untuk mempercantik dan 

memperkuat karakter karena dengan menyelesaikan misi itu saja sudah 

bisa mendapatkan item. Mengeluarkan duit untuk membeli benda yang 

hanya bisa digunakan di dunia game itu sia-sia karena tidak dapat 

dimanfaatkan dunia nyata. 

2. Jika para pemain melakukan transaksi item dota 2 untuk lebih berhati hati 

karena transaksi di dunia game itu rawan sekali penipuan yang telah 

terjadi. 

3. Untuk pihak game sendiri apabila para pemain mengalami kerugian 

setidaknya membantu kerugian atau melakukan upaya hukum terhadap 

kasus penipuan yang terjadi saat transaksi item di dota 2.
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