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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Bitcoin 

1. Pengertian Bitcoin 

Bitcoin atau yang disingkat “BTC” merupakan mata uang 

digital yang dikeluarkan oleh lembaga, organisasi atau apapun 

pemerintah dalam peraturannya. Bitcoin memanfaatkan jaringan-

jaringan peer to peer sebagai media distribusi dengan menggunakan 

protokol kriptografi tingkat lanjut.
28

 Bitcoin merupakan salah satu 

jenis mata uang virtual yang dibuat dan dikelola menggunakan 

algoritma kriptografi sehingga sering juga disebut Cryptocurrency. 

Selain bitcoin yang termasuk jenis mata uang ini adalah Ripple, 

Litecoin, Peercoin, NXT dan Dogecoin.
29

  

Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi 

Peer to Peer dan open source. Setiap transaksi Bitcoin disimpan dalam 

database jaringan bitcoin. Saat ada transaksi dengan Bitcoin, pembeli 

dan penjual secara otomatis akan tercatat di dalam jaringan database 

bitcoin.
30

 Bitcoin memiliki beberapa fitur di antaranya: transfer instan 

secara Peer to Peer, transfer kemana saja, transfer tanpa biaya, transfer 

                                                           
28

 Ferry Mulyanto, “Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang 

Rupiah Ke Dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin”, Jurnal Ilmiah Universitas 

Pasundan Bandung, 2014 
29

 Khamami Heru susanto, “Bitcoin Peluang Atau Ancaman”, Artikel, diakses pada 

tanggal 12 Juli 2026  
30

 Oscar Darmawan, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia (Jakarta: Jasakom.Com, 2014), 

hal. 19 
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bersifat irreversible, artinya bahwa dalam setiap transfer tidak bisa 

dibatalkan, transaksi bitcoin bersifat anonym, dan tidak dikontrol oleh 

lembaga atau pemerintah apapun.
31

 

2. Sejarah Bitcoin 

Semakin canggihnya teknologi dapat mempengaruhi bentuk 

sistem pembayaran perekonomian yang berdampak dalam kehidupan 

masyarakat saat ini. Pada zaman modern saat ini masyarakat lebih 

memilih menggunakan sistem pembayaran secara elektronik 

dibandingkan sitem pembayaran tunai, karena adanya kemudahan yang 

ditawarkan dari pembayaran secara elektronik tersebut. Melihat 

fenomena masyarakat sekarang ini muncullah ide penciptaan mata 

uang baru yang berbasis Cryptography.
32

 

Kriptografi adalah cabang ilmu penting di bidangnya informasi 

keamanan. Ahli matematika dan ilmu komputer menemukan potensi 

penggunaan kriptografi lainnya untuk menunjang kehidupan 

masyarakat di bidang jual beli mata uang digital yang tidak diatur oleh 

pemerintah dan bukan mata uang resmi. Konsep cryptocurrency ini 

adalah dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini terkenal 

sebagai mata uang bitcoin sebagai alat pembayaran. Pada awalnya, 

bitcoin muncul dari penciptaan Genesis Block yaitu block bernomor 0 

dibuat pada tanggal 3 Januari 2009 oleh Satoshi Nakamoto ini 

                                                           
31

 Nur lailatus Sholihah, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin 

Dengan Studi Pada DSN-MUI dan Persuhaan ARTABIT”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2014  
32

 M. Imam Sabirin, “Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum 

Islam”, Jurnal Pendidikan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015  
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mewakili seseorang atau sekelompok, sampai sekarang tidak tahu siapa 

sebenarnya Satoshi Nakamoto ini, tapi para pengguna bitcoin tidak 

terlalu penting siapa identitas aslinya hanya mereka fokus ke mata 

uang saja.
33

 

3. Konsep Dasar Bitcoin 

Konsep dasar bitcoin adalah membuat sistemnya 

terdesentralisasi otoritas bertransaksi tanpa bisa pihak ketiga verifikasi 

menggunakan konsep digital tanda tangan pada setiap transaksi.
34

 

Konsep mata uang digital menurut sumber bitcoin.org situs bitcoin 

resmi, yaitu: 1) Algoritma yang digunakan untuk operasi seluruh 

transaksi dan dokumentasi seluruh pembayaran yang telah dilakukan 

oleh penggunanya. 2) Desentralisasi, dimana seluruh transaksi tidak 

diatur oleh sebuah lembaga tetapi diserahkan kepada penggunanya. 3) 

Pertambangan (Mining), pertambangan ini menggunakan alat atau 

komputer yang diinstal aplikasi khusus untuk memproses dan 

melakukan pengungkit seluruh transaksi yang pernah terjadi 

sebelumnya menjadi rantai blokir secara matematis. 4) Legalitas 

Hukum, mata uang digital bukan mata uang suatu negara dan tidak 

punya lembaga resmi dalam pengelolaanya. Karena itu, semua resiko 

yang kebetulan menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri.
35

  

                                                           
33
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Konsep bitcoin itu sendiri antara lain: (1) Mata uang digital, 

terbentuk dari hasil implementasi menggunakan Kriptografi untuk 

mengontrol pembuatan dan transaksi tanpa menggunakan otoritas 

terpusat. (2) Mata uang sumber terbuka. Bitcoin dikendalikan oleh 

semua penggunanya di seluruh dunia yang dibebaskan memilih 

perangkat lunak yang digunakan. (3) penggunaan berbasis kelompok, 

transaksi yang dilakukan antar pengguna masih terjadi di lingkungan 

sekitar pengguna bitcoin.
36

  

4. Cara Kerja Bitcoin 

Bitcoin terdiri atas tiga bagian, yaitu:  

a. BlockChain, adalah daftar tiap transaksi bitcoin yang pernah 

terjadi. Sebelum BlockChain merupakam rangkaian/rentetan 

sebuah blok yang berisi sekumpulan transaksi baru dan terhubung 

dengan blok sebelumnya. Blockhain dimulai ketika sebuah blok 

menerima data baru. Sistem blockhain sendiri terdiri atas transaksi 

dan blok. Setiap blok berisi rangkaian hash kriptograpi dan hash 

dari blok sebelumnya, sehingga dapat membentuk sebuah jaringan. 

Sifatnya yang P2P (Peer to Peer) membuat komputer 

dalam jaringan memeriksa dan memastikan informasi atau data 

dalam blok adalah transaksi yang valid. Proses ini adalah proses 

terdesentralisasi yang terjadi diantara berbagai node jaringan. 

Setelah menerima informasi baru, hash kriptografi akan 
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mengambil data tersebut dan mengubahya menjadi sebuah 

rangkaian kode unik (compact string). Kode unik ini dapat 

mendeteksi adanya potensi kecurangan dari tangan-tangan jahil. 

Setelah transaksi diverifikasi dan dianggap valid, data tersebut 

ditambahkan ke satu blok baru. Setiap blok berisi kode unik yang 

disebut sebagai hash yang hashnya sendiri dan hash dari blok 

sebelumnya. Sehingga, pengguna akan selalu tahu dimana lokasi 

blok tersebut dalam rantai.  Dengan adanya blockhain, semua jenis 

kegiatan yang berhubungan dengan aset kripto bisa terjadi. Mulai 

dari trading, investasi, hingga mining aset kripto, blockhain 

menjadi medium yang mewadahi segala kegiatan tersebut. 

b. Menambang Bitcoin (Miner) adalah orang-orang yang menjaga 

transaksi lama serta memastikan transaksi baru tercatat. Cara kerja 

dari miner yaitu menggunakan seperangkat komputer dan 

perangkat lunak yang canggih, dan proses tambang-menambang 

bisa dimulai. Para penambang menggunakan sebuah perangkat 

komputer yaitu untuk memecahkan masalah matematika kompleks.  

Karena itu, dibutuhkan computer dengan spesifikasi mumpuni dan 

tingkat kecanggihan yang sangat tinggi untuk bisa berpacu dengan 

penambang lain. Semakin bagus hardware dan software, maka 

semakin besar pula untuk mendapatkan hasilnya. Setelah adanya 

proses penambangan, selanjutnya bitcoin akan kembali ke 
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blockhain yang sudah terverifikasi. Proses inilah yang sedikit demi 

sedikit akan menghasilkan keuntungan dari hasil penambangan.
37

 

c. Wallet adalah bagian bitcoin yang sering dilihat oleh pengguna. 

Wallet hanya menyimpan private key yang mengijinkan sang 

pemilik untuk menambah transaksi ke blockchain di sebuah alamat 

berupa public key.38 

Untuk menggunakan bitcoin, pengguna harus memiliki 

dompet (dompet digital) yang berfungsi untuk memproses 

transaksi menjadi data terenkripsi yang dikenal sebagai blok.
39

 

Dompet ini terdiri dari tiga jenis yaitu dompet perangkat lunak, 

dompet seluler, dan dompet web. Perbedaan antara ketiga dompet 

tersebut terletak peyimpanan bitcoin. Di dompet perangkat lunak 

bitcoin akan disimpan di hard drive yang artinya komputer apa pun 

yang digunakan untuk mengunduh perangkat lunak dompet ini 

penyimpanan bitcoin.
40

  

Wallet akan mengirimkan block ke jaringan peer to peer 

untuk diproses. Di sini nantinya sejumlah komputer akan 

memecahkan kode block ini akan memproses transaksi tersebut. 

Proses ini disebut mining dan setiap transaksi yang berhasil 
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diproses akan diberikan reward berupa sejumlah bitcoin.
41

 

Transaksi bitcoin dilakukan secara anonim atau tanpa 

mengungkapkan identitas pelaku sama sekali jadi tidak perlu repot-

repot menyampaikan berbagai macam informasi yang biasanya 

diminta pihak bank seperti dana, tujuan transaksi dan alamat 

penerima. Dengan tidak adanya otoritas yang mengawasi bitcoin 

maka tidak adanya pembekuan dana, tidak ada yang bertanya dari 

mana sumber dananya dan untuk apa transaksi itu dilakukan.
42

 

5. Cara Memperoleh Bitcoin  

Sebelum mendapatkan bitcoin, anda harus mendaftar atau buat 

akun bitcoin. Sehingga bitcoin bisa didapatkan dengan cara yang 

cukup kompleks dan membutuhkan pemahaman tertentu dalam hal 

internet. Ada 3 cara mendapatkan bitcoin, yaitu: 

a. Menambang bitcoin 

Dengan cara penambangan (Mining) dilakukan di PT 

Internet, media yang digunakan untuk menambang bitcoin adalah 

menggunakan perangkat komputer terkoneksi dengan jaringan 

internet, mempunyai spesifikasi komputer yang bagus atau 

berkualitas tinggi untuk mendukung operasi. Tentu cara ini sangat 

diperlukan biaya yang sangat besar. 

b. Membeli  dibitcoin exchange 

                                                           
41
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Cara ini diharuskan membeli kepada jasa atau pedagang 

yang menyediakan bitcoin yang mana bisa membeli bitcoin dengan 

nilai tukar uang manapun. Membeli bitcoin bisa bertemu langsung 

atau secara online ke penjual. 

c. Mendapatkan bayaran dengan bitcoin 

Metode ini adalah tempat yang disarankan untuk 

mengunjungi situs yang menyediakan bitcoin gratis dengan syarat 

tertentu. Seperti menonton iklan, bermain game, pasang iklan 

diblog yang kita punya dan lain-lain. 

6. Manfaat dan Kegunaan Bitcoin 

Dengan menggunakan Bitcoin maka ini adalah cara termudah 

untuk menukar uang dengan biaya minim. Inilah beberapa keunggulan 

dan manfaat dari Bitcoin: 

a. Keamanan dan kelola uang 

Transaksi bitcoin diamankan oleh Kriptografi tingkat 

militer. Tidak seorang pun yang bisa menggunakan uang atau 

melakukan pembayaran selama mengambil langkah yang 

diperlukan untuk melindungi dompet, bitcoin dapat memberikan 

kendali penuh atas uang dan tingkat proteksi yang kuat terhadap 

banyak jenis penipuan. 

b. Berfungsi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja 

Sama seperti email, tidak perlu mengharuskan keluarga 

untuk menggunakan perangkat lunak atau penyedia layanan yang 
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sama. Biarkan mereka menggunakan yang mereka suka, hal itu 

bukan masalah mereka semua kompatibel karena mereka 

menggunakan teknologi terbuka yang sama. Jaringan Bitcoin tidak 

pernah tidur, bahkan saat libur pun. 

c. Sistem pembayaran internasional yang mudah dan cepat 

Bitcoin dapat di transfer misal dari Amerika ke Indonesia 

dalam waktu yang kurang lebih 10 menit. Tidak ada bank yang 

memperlambat prosesnya, biaya yang mahal atau pembekuan dana. 

d. Hampir gratis untuk digunakan 

Bitcoin memungkinkan untuk mengirim dan menerima 

pembayaran dengan sangat murah. Kecuali untuk kasus spesial 

seperti pembayaran mikro, tidak ada biaya yang diterapkan. 

Namun direkomendasikan untuk membayar biaya sukarela lebih 

tinggi untuk konfirmasi yang lebih cepat untuk transaksi dan untuk 

menggaji orang mengoprasikan jaringan Bitcoin.  

e. Melindungi identitas  

Dengan Bitcoin, tidak ada nomor kartu kredit yang bisa 

dikumpulkan oleh pelaku jahat untuk meniru. Faktanya, bahkan 

memungkinkan untuk mengirim sebuah pembayaran tanpa harus 

mengungkapkan identitas, sama seperti uang asli. Bagaimanapun 

harus mencatat bahwa diperlukan beberapa upaya untuk 

melindungi privasi. 

f. Pembayaran via handphone dibuat mudah 
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Bitcoin pada hp memungkinkan untuk membayar dengan 

dua langkah sederhana pandai dan bayar. Tidak perlu menggesek 

kartu kredit, mengetik pin, atau menandatangani apapun yang perlu 

dilakukan untuk menerima pembayaran Bitcoin hanyalah 

menampilkan kode QR diaplikasi dompet Bitcoin dan biarkan 

teman memindai ponsel orang yang akan dikirim tersebut, atau 

sentuhkan dua ponsel bersama. Perlu diperhatikan bahwa semua 

transaksi Bitcoin disimpan dipublik dan permanen pada jaringan 

Bitcoin yang berarti bahwa keseimbangan dan transaksi alamat 

Bitcoin dapat dilihat oleh siapapun. 

Para ahli merekomendasikan bahwa pemilik Bitcoin perlu 

membuat alamat baru untuk setiap transaksi sebagai cara untuk 

menjamin privasi dan meningkatkan keamanan. Setelah membuat 

alamat Bitcoin dan telah memperoleh alamat Bitcoin, maka kalian 

dapat menggunakan untuk transaksi online dengan perusahaan 

yang menerima Bitcoin sebagai cara pembayaran. 

Perusahaan akan mengirimkan alamat Bitcoin yang 

dapat mengirim pembayaran Bitcoin tersebut. Mengarahkan 

pembayaran ke alamat tersebut, sedangkan transaksi 

berlangsung dalam hitungan detik, verifikasi dapat memakan 

waktu 10 menit atau lebih.
43

 

7. Kelebihan dan Kekurangan Bitcoin  

                                                           
43
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Hal yang hebat tentang bitcoin adalah ia tidak berhubungan 

langsung ke dunia nyata, ini menyebabkan keadaan politik tidak dapat 

secara segnifikan merusak lingkungan bitcoin. Bitcoin juga tidak 

terpengaruh oleh mata uang tertentu, karena pengguna tersebar di 

berbagai tempat yang memiliki akses internet, jadi nilainya cukup 

stabil. Keuntungan lain yang dimiliki bitcoin adalah tidak ada 

intervensi dari pihak ketiga, transaksi cepat dan murah, tidak adanya 

pajak, tanpa resiko penggantian, memiliki resiko minimal terhadap 

inflasi, dan tidak dapat dipalsukan.
44

 Sebagai alat pembayaran bitcoin 

di internet memiliki keunggulan dibandingkan mata uang lainnya yaitu 

dari segi keamanan, Bitcoin bisa dikatakan aman karena disetiap 

transaksi mata uang diatur oleh algoritma kriptografi jadi tidak 

mungkin ada celah untuk memalsukan saldo mata uang. Bitcoin 

disebut mata uang global dunia karena bitcoin bukan mata uang suatu 

negara tetapi pengguna bisa didistribusikan ke seluruh negeri melalui 

internet.
45

 

Disisi lain, Bitcoin memiliki kelemahan yang sangat trivial, 

yakni sulit untuk melakukan transaksi dengan barang fisik secara 

langsung, karena pedagang yang menerima bitcoin sebagai alat 

pembayaran yang sah masih sedikit.
46

 Kerugian lain dari bitcoin adalah 
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resiko kerugian. Bitcoin merupakan mata uang yang memilki bentuk 

digital file yang disimpan di ponsel atau komputer anda. Namun, ini 

membuat Bitcoin mudah hilang saat alat tersebut dipasang 

penyimpanan yang rusak atau file bitcoin terhapus secara tidak 

sengaja. Bitcoin dibuat secara anonim dan dapat dapat digunakan 

sebagai alat untuk kejahatan seperti pencurian  uang dan pembelian 

senjata illegal. Harga bitcoin cenderung tidak stabil karena ditentukan 

oleh level beli dan jaul di pasar sehingga harga bitcoin tidak bisa 

diprediksi nilainya.
47

  

Dengan adanya bitcoin, mata uang tersebut membuat 

tergesernya mata uang lokal suatu negara karena orang akan 

menggunakan Bitcoin karena lebih mudah dan lebih praktis meskipun 

tidak mempunyai wujud. Berbeda dengan halnya uang konvensional 

karena adanya inflasi sehingga masyarakat akan lebih suka bitcoin 

yang mengalami deflasi untuk menghasilkan bitcoin karena 

mempunyai nilai yang tinggi dibandingkan dengan mata uang 

konvensional.
48

 Peranan bank juga tergeser sebagai pusat dalam 

mengatur perputaran uang dan keuangan akan terganggu, karena 

bitcoin tidak mempunyai ikatan dengan bank pusat yang mempunyai 

kewajiban untuk mengawasi perputaran uang dalam suatu negara. 

                                                           
47

 Ibid. 
48

 Rahma N. Pura, “Cybercrime Melalui Bitcoin”,  Jurnal Ilmiah, Universitas Airlangga, 

2015 



31 
 

 
 

Bitcoin juga bukan sebagai dagangan atau komoditi yang dapat 

diperjualbelikan.
49

 

Pengguna bitcoin menganggap transaksi Bitcoin bersifat 

Anonymous, yaitu “not named or identified: made or done by someone 

unknow: not distinct or noticeable: lacking interesting or unusual 

characteristics” (transaksi bitcoin benar-benar tidak diketahui dan 

tidak dikenal siapa penggunanya). Dalam sudut pandang lain bitcoin 

dianggap sebagai Pseudonymous yaitu “havingor using a false or 

assumed name”. Dalam transaksi bitcoin yang tercatat hanyalah 

perputaran bitcoin yang dihasilkan dan digunakan tanpa diketahui 

siapa pemilik dari masing-masing bitcoin. Tidak seperti bang yang 

mencatat semua aktifitas penggunaan uang dan siapa nasabah yang 

terdaftar dan bank dapat memonitorinya.
50

 Kekurangan bitcoin yang 

paling utama adalah Transaksinya yang “Irreversible Transaction” 

yaitu transaksi tidak dapat dikembalikan atau dibatalkan bila sudah 

diserahkan kepada pengguna lain. 

8. Dasar Pelarangan Bitcoin 

Bank Indonesia menanggapi keberadaan Bitcoin jika itu dapat 

digunakan, diperjualbelikan, atau disimpan sebagai aset atau suatu 

bentuk komoditas digital oleh masyarakat Indonesia, namun tidak 

boleh digunakan sebagai alat pembayaran karena hanya mata uang 
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Rupiah  lah yang merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di 

Indonesia.  

Pernyataan Bank Indonesia terkait Bitcoin dan mata uang 

digital lainnya yakni bahwa itu bukan merupakan mata uang atau alat 

pembayaran yang sah di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada pasal 1 angka 1 

disebutkan jika Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara 

kesatuan Republik Indonesia yang  dikeluarkan oleh Rupiah.
51

 

Bank Indonesia juga mengingatkan, sebagai alat otoritas sistem 

pembayaran. Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa 

sistem pembayaran (principal), penyelenggara switching, 

penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, 

acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, 

penyelenggara transfer dana dan penyelenggara teknologi finansial di 

Indonesia baik bank dan lembaga Selain bank untuk memproses 

transaksi pembayaran dengan uang virtual.
52

 

Hal tersebut berdasarkan pada Perturan Bank Indonesia Nomor 

18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi 

Pembayaran, pada pasal 34 disebutkan, yakni: 

 

 

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang: 
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a. Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan 

menggunakan virtual currency. 

b. Menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan 

informasi transaksi pembayaran. 

c. Memiliki atau mengelola nilai yang dapat di persamakan dengan 

nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup penyelenggara jasa 

sistem pembayaran yang bersangkutan. 

Pada bagian penjelasan, khususnya pada angka 1 disebutkan 

jika yang dimaksud dengan “virtual currency” adalah uang digital 

yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh 

dengan cara mining, pembelian atau transfer pemberian (reward) 

anatara lain Bitcoin, Blackcoin, Dush, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, 

Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam 

pengertian virtual currency adalah uang elektronik. 

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial pasal 1 angka 1 disebutkan 

bahwa: 

Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem 

keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, 

dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada 

stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau 

efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem 

pembayaran. Kemudian disebutkan pada pasal 8 ayat (2) yakni 

selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan 

kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual 

currency. Dijelaskan pada penjelasan pasal 8 ayat (2) jika 

larangan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan 
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menggunakan virtual currency karena virtual currency bukan 

merupakan alat pembayaran yang sah di Indonsesia.
53

  

 

Terkait akan hal tersebut, Bank Indonesia memberikan 

siaran pers pernyataan terkait dengan Bitcoin dan virtual currency 

lainnya yakni pada No. 16/6/Dkom yakni: 

Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang 

Mata Uang serta Undang-undang No. 23 Tahun 1999 yang 

kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan 

bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan 

merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di 

Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati 

terhadap Bitcoin dan virtualcurrency lainnya. Segala resiko 

terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin dianggap 

sendiri oleh pemilik pengguna Bitcoin dan virtual currency 

lainnya.
54

 

 

 

B. Bitcoin Menurut Islam 

Di era yang sangat modern seperti saat ini, memunculkan teknologi 

yang canggih dalam beberapa bidang kehidupan manusia untuk 

menjalankan aktivitasnya tak terkecuali kecanggihan yang dapat kita 

rasakan dalam transaksi jualbeli hanya dengan melalui internet. Yang 

paling canggih, saat ini telah terdapat transaksi mata uang digital yang 

bernama Bitcoin. Dalam transaksinya, Bitcoin menawarkan sistem 

transaksi dengan uang digital tanpa perantara pihak ketiga dalam 

melakukan pembayarannya. 
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Dalam perekonomian modern, peranan uang bertambah sesuai 

dengan bertambah fungsinya. Uang tidak lagi hanya dikenal sebagai alat 

pertukaran, akan tetapi digunakan sebagai penghitung nilai (unit of 

accounts), alat penimbun kekayaan (store of value), dan standar 

pembayaran tundaan (standard of deferred payments), atau bahkan lebih 

ekstrim uang digunakan sebagai barang komoditi.
55

 

Perkembangan teknologi dan perekonomian mendukung perubahan 

sistem pembayaran yang baru yaitu uang digital. Di awali dengan sistem 

pembayaran dengan menggunakan logam berharga seperti emas dan perak, 

lalu berubah menjadi aset kertas seperti cek dan uang kertas. Selanjutnya, 

mengalami perubahan sebagai dampak dari pola hidup masyarakat di kota-

kota besar, karena terhimpit dengan waktu, kesibukan, dan karir sehingga 

membuat fenomena baru dengan memilih tranksaksi menggunakan uang 

elektronik.
56

 

Munculnya ide penciptaan mata uang baru tersebut berbasiskan 

pada cryptography. Penggunaan lain dari cryptography dapat menunjang 

kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital yang 

disebut dengan cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital 

yang tidak diberikan regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata 

uang resmi. Konsep inilah yang menjadi dasar dalam melahirkan mata 
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uang digital yang saat ini kita kenal dengan istilah Bitcoin yang digunakan 

sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.
57

 

Bitcoin merupakan salah satu dari beberapa mata uang digital yang 

pada awalnya muncul di tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi 

Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasiskan cryptography. 

Bitcoin diciptakan oleh jaringan Bitcoin sesuai dengan kebutuhan dan 

permintaan Bitcoin, melalui sistematis berdasarkan perhitungan 

matematika secara pasti. Bitcoin juga merupakan pembayaran dengan 

teknologi peer-to-peer dan open source. Setiap transaksinya akan 

disimpan dalam data base jaringan Bitcoin.
58

 

Pro dan kontra terkait penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat 

transaksi pembayaran terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di 

negara-negara lain. Hal ini dikarenakan Bitcoin belum memenuhi beberapa 

unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Bitcoin 

juga bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh negara, akan tetapi 

dikeluarkan melalui sistem cryptography jaringan-jaringan komputer. Dari 

segi wujud, Bitcoin tidak berwujud koin, kertas, perak maupun emas.
59

 

Jika dilihat dari sudut pandang kelebihan dan kekurangan tentu 

Bitcoin memiliki keduanya jika digunakan sebagai mata uang, yaitu tidak 

adanya payung hukum yang mengatur peredaran mata uang Bitcoin. Selain 
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itu tidak ada satu lembaga pun yang bertanggungjawab apabila terjadi 

penyalahgunaan terhadap Bitcoin misalnya pencurian, money laundry, 

penipuan, dan tindak pidana lainnya. Dari sisi kelebihannya, Bitcoin tidak 

mengenal batas negara, tidak terpengaruh karena kondisi politik di 

pemerintahan, berperan sebagai nilai lindung dari inflasi, dan sebagai salah 

satu bentuk baru tabungan masyarakat yang diterapkan dengan sistem 

yang tidak merepotkan karena peran bank sebagai perantara telah 

dihilangkan.
60

  

Dalam hadis dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu „anhu. 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:  

 
“Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum 

bur (gandum halus) ditukar dengan gandum bur, gandum syair (kasar) 

ditukar dengan gandum syair, korma ditukar dengan korma, garam 

dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika 

benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati 

kalian asalkan tunai” (HR. Muslim)
61

 

 

Dari keenam benda ribawi di atas, bahwa para ulama sepakat 

barang ribawi dibagi dua kelompok yaitu, 1) Emas dan Perak, 2) al-qut al-

muddakhar (bahan makanan yang bisa disimpan), gandum halus (bur), 

Sya‟ir, kurma dan garam lebih difokuskan melihat emas dan perak, karena 

ini yang ada kaitannya dengan mata uang.  
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Dari hadist tersebut ditafsirkan mayoritas ulama menyepakati 

bahwa emas dan perak diberlakukan hukum riba karena memliki status 

sebagai alat tukar dan alat ukur nilai benda lainnya. Sehingga dalam 

kondisi tersebut bukan terfokus pada nilai instrinsik bendanya melainkan 

kegunaannya. 

Dalam suatu hadist pula diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab 

pernah berkeinginan membuat uang dari kulit unta, akan tetapi dibatalkan 

karena dikhawatirkan unta akan punah. Sekalipun keputusan ini tidak 

dilaksanakan, tapi para sahabat mengakui bahwa boleh dan memproduksi 

mata uang dengan bahan dari emas dan perak. Akan tetapi, rencana ini 

dibatalkan karena akan mengancam populasi onta. Kemungkinan ada 

orang yang menyembelih onta hanya untuk diambil kulitnya. Sementara 

dagingnya bisa jadi tidak dimanfaatkan, jika tidak adanya kebijakan untuk 

menjaga kelestarian onta, maka mata uang berbahan kulit onta diterbitkan. 

Inilah menjadi dasar para ulama, bahwa mata uang tidak harus berbahan 

emas dan perak.  

Dapat disimpulkan sementara bahwa penggunaan bitcoin sebagai 

mata uang secara hukum Islam diperbolehkan. Akan tetapi, 

penggunaannya tidak legal di Indonesia karena kebijakan Bank Indonesia 

dalam menetapkan mata uang yang diakui di Indonesia hanya mata uang 

Rupiah. 

Dalam tinjauan fiqih muamalah terhadap transaksi Bitcoin dalam 

prosesnya menggunakan akad Sharf. Sharf merupakan kegiatan jual beli 
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mata uang dengan mata uang, baik yang sejenis maupun yang tidak 

sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas 

dengan perak. Namun dalam praktiknya, akad sharf harus memenuhi 

rukun dan syaratnya yaitu, serah terima objek akad sebelum kedua pihak 

yang berakad berpisah, sejenis, tidak ada khiyar dan tidak ditangguhkan.
62

 

Kriteria pemenuhan akad sharf yang sah menurut DSN-MUI 

Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Sharf) yaitu, 

tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau 

untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata 

uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (taqanudh), dan 

apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) 

yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
63

 

Realita yang ada hari ini, penggunaan Bitcoin untuk tujuan 

spekulasi tidak dapat dinilai utuh karena kembali pada pribadi masing-

masing yang menjalankannya. Artinya, transaksi Bitcoin boleh digunakan 

selama tidak untuk tujuan spekulasi. Selain tidak adanya motif spekulasi, 

syarat lain adalah kebutuhan untuk berjaga-jaga (simpanan) yang dapat 

dilakukan dalam kepemilikan Bitcoin sehingga syarat kedua terpenuhi 

apabila masyarakat menjadikan bitcoin sebagai instrument investasi.
64

 

 

C. Hukum Bitcoin di Indonesia 

1. Hukum Positif Bitcoin 
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Dalam buku yang ditulis oleh Tim National Risk Assessment 

(NRA) Indonesia Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang berjudul 

Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan 

Terorisme Tahun 2015 yang kami akses dari laman Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (hal.vi), Bitcoin adalah 

salah satu bentuk New Payment Method (NPM) berupa virtual 

currency yang masih belum mendapat pengaturan yang jelas dan tegas 

yang dalam penggunaannya sering dikaitkan untuk transaksi hasil 

suatu tindak pidana.
65

 

Dalam Penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“Peraturan BI 18/2016”) 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang 

digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang 

diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian 

(reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, 

Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk 

dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik. 

Kemudian, pengertian uang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”) 

adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan 
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mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
66

 

Jika kita lihat definisi uang di atas, dapat diartikan bahwa uang 

adalah suatu alat pembayaran dan ketika uang diterbitkan oleh 

pemerintah atau otoritas yang berwenang, maka merupakan mata uang. 

Mata uang yang diakui di Indonesia menurut UU Mata Uang adalah 

rupiah. 

Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah 

negara Republik Indonesia.
67

 Prinsipnya, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) 

UU Mata Uang, rupiah wajib digunakan dalam: 

a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; 

b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; 

dan/atau 

c. Transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia
68

 

Masih berkaitan dengan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang di 

atas, Pasal 33 ayat (1) UU Mata Uang berbunyi: 

Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam: 

a.   Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; 
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b.   Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; 

dan/atau 

c.   Transaksi keuangan lainnya 
69

 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda 

paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Terkait dengan bitcoin ini, Bank Indonesia dalam Siaran Pers 

Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency 

Lainnya menyatakan: No: 16/ 6 /DKom 

Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang 

Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 

Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan 

virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat 

pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk 

berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtualcurrency lainnya. 

Segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin 

ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual 

currency lainnya.
70

 

 

Selain itu menurut Pasal 34 huruf a Peraturan BI 18/2016, 

Bank Indonesia melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran 

untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan 

menggunakan virtual currency (termasuk bitcoin). 

Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar 

ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:
71
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a.  Teguran 

b.  Denda 

c.   Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem 

pembayaran; dan/atau 

d.   Pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran 

2. Bitcoin di bawah aturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi (Bappebti) 

Semakin berkembangnya aset kripto di Indonesia khususnya 

Bitcoin banyak menimbulkan pertanyaan terkait badan hukum yang 

melindunginya. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Bappepti) Kementrian Perdagangan resmi menyatakan aset kripto 

seperti Bitcoin dan sejenisnya dapat diperdagangkan di bursa 

berjangka komoditi.  

Terdapat empat aturan peraturan tertulis yang melegalkan 

perdagangan komoditas digital seperti aset kripto, diantaranya: 

a. Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
72

 

b. Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang komoditi yang dapat 

dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah 

dan/atau Kontrak Derivatif lain yang diperdagangkan di Bursa 

Berjangka.
73
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c. Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis 

Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.
74

 

d. Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis 

Penyelenggaraab Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa 

Berjangka.
75

 

Dilansir dari laman resmi Bappebti, peraturan Bappebti aset 

kripto ini memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan 

aset kripto di Indonesia 

b. Memberikan perlindungan kepada pelanggan aset kripto dari 

kemungkinan kerugian dari perdagangan aset kripto. 

c. Memfasilitasi inovasi, petumbuhan, dan perkembangan kegiatan 

usaha perdagangan fisik aset kripto di Indonesia.
76

  

Kepala Bappepti, Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan sejak 

terbitnya aturan ini aset kripto secara resmi dinyatakan sebagai 

komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka komoditi. 

Menurutnya, aturan ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum 

sekaligus melindungi para pelaku yang terlibat dalam transaksi aset 

kripto. 

                                                                                                                                                               
Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa 
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Kami ingin memberi perlindungan kepada masyarakat yang 

ingin berinvestasi di aset kripto supaya jangan sampai ketipu dengan 

penjual-penjual nakal. Mereka (penjual nakal) ngaku punya banyak 

koin (aset kripto) tetapi kenyataannya tidak sesuai.
77

Aturan ini 

menyatakan setiap aset kripto dapat diperdagangkan dengan syarat 

minimal yaitu berbasis distributed ledger technology, berupa Aset 

Kripto utilitas (utilty crypto) atau Aset Kripto beragun aset (Crypto 

Backed Asset), nilai kapitalisasi pasar (market cap) masuk ke dalam 

peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (coin 

market cap) untuk Kripto Aset utilitas, masuk dalam transaksi bursa 

Aset Kripto terbesar di dunia, memiliki manfaat ekonomi, seperti 

perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga 

ahli dibidang informatika (digital talent) dan telah dilakukan penilaian 

risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme 

serta proliferasi senjata pemusnah massal.
78

 

Kemudian, perdagangan aset kripto hanya dapat difasilitasi 

oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala 

Bappebti. Dalam memperoleh persetujuan bursa berjangka aset kripto 

harus memenuhi persyaratan  memiliki modal disetor paling sedikit Rp 

1,5 triliun. Kemudian, bursa berjangka aset kripto juga wajib 

mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp 1,2 triliun dan 
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memiliki paling sedikit tiga pegawai yang bersertifikasi Certified 

Information Systems Security Professional (CISSP).
79

 

 

D. Sejarah Organisai Masyarakat Muslim di Indonesia 

1. Nahdlatul Ulama 

Nahlatul ulama merupakan sebuah perkumpulan atau 

jami‟iyyah diniyah Islamiyah ijtima‟iyyah (organisasi masyarakat atau 

organisasi sosial yang bergerak dalam bidang agama Islam) dengan 

tujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa 

dan ketinggian harkat dan martabat.
80

 

Selain itu, Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi agama 

Islam yang terbentuk pada tahun 1926 yang lahir dari pesantren, 

pendirinya adalah K.Hasyim As‟ari organasasi ini menganut paham 

Ahlusunnah wal Jama‟ah. Menurut NU Aswaja adalah golongan yang 

dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam 

menggunakan pendekatan madzab. NU berpendirian bahwa dengan 

mengikuti madzhab yang jelas metode (manhaj) dan pendapatan 

(aqwal) nya, maka warga NU akan lebih terjamin berada dalam jalan 

yang lurus dan akan mendapatkan ajaran Islam yang murni.
81

 

Organisai Nahdlatul Ulama juga memiliki struktur organisasi 

yang sudah ditetapkan melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
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Tungga Nahdlatul Ulama. Secara umum tingkat tertinggi (pusat) 

dipegang oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), di tingkat 

provinsi dipegang oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), 

tingkat kabupaten dipegang oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama 

(PCNU), tingkat kecamatan dipegang oleh Majelis Wakil Cabang 

(MWC-NU), tingkat desa dipegang oleh Pengurus Ranting dan tingkat 

dusun/kebanyakan dipegang oleh Pengurus Anak Ranting. 

2. Muhammadiyah  

Secara etimologis, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab, 

dari kata “Muhammad” yaitu nama Nabi dan Rasul Allah yang 

terakhir. Muhammad itu sendiri berarti “yang terpuji”. Kemudian 

mendatpatkan tambahan ya‟ nisbah yang berfungsi menjeniskan atau 

membangsakan atau bermakna pengikut. Jadi, Muhammadiyah berarti 

sejenis dari Muhammad. Tegasnya golongan yang berkemauan 

mengikuti Sunnah Nabi Muhammad saw.
82

 

Secara terminology, menurut sumber-sumber primer dijelaskan 

sebagai berikut:  

a. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh K.H. 

Ahmad Dahlan, pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 H, 

bertetapan dengan tanggal 18 November tahun 1921 M di 

Yogyakarta.  
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b. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah Islam amar 

ma‟ruf nahi munkar dan tajdid, berakidah Islam, dan bersumber 

pada Al-Qur‟an dan as-sunnah.
83

 

Pemberian nama Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan 

diharapkan warga Muhammadiyah dapat mengikuti Nabi 

Muhammadiyah saw dalam segala tindakannya. Sedangkan organisasi 

itu merupakan alat atau wadah dalam usaha melancarkan kegiatan 

sesuai tujuan. Hal ini dijelaskan Ahmad Dahlan yang terkenal dengan 

wasiatnya kepada organisasi Muhammadiyah yaitu bahwa: “Hidup-

hiduplah Muhammadiyah dan tidak mencari penghidupan dalam 

Muhammadiyah”.
84

 Artinya ideology Muhammadiyah yang Beramar 

Ma‟ruf Nahi Mungkar harus murni dilakukan. 

3. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan nama 

lain dari segala gerakan Darul Hadis/Islam Jama‟ah yang didirikan 

oleh K.H Nurhasan Ubaidah pada tahun 1950-an dengan Burengan 

Kediri sebagai pusat gerakannya. Salah satu yang melatar belakangi 

lahirnya gerakan ini adalah ketika Nurhasan Ubaidah merasa bahwa 

belum ada satu pun kelompok Islam yang mengamalkan al-Qur‟an dan 

Hadis secara murni. Oleh karena itu mereka membentuk suatu 

kelompok yang terhimpun dalam wadah jama‟ah, bukan dalam 
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melaksanakan Shalat, tetapi dalam seluruh kegiatan kemasyarakatan 

dan keagaman. Hal ini didasarkan pada al-Qur‟an surat Ali Imran ayat 

103:  

ا  ْٔ اْرُكُش َٔ اۖ  ْٕ قُ ََل تَفَشَّ َّٔ ًٍْعب  ًِ ِ َج
ا ثَِحْجِم ّللّاه ْٕ ًُ اْعتَِص ُْتُْى َٔ ٍُْكْى اِْر ُك ِ َعهَ َت ّللّاه ًَ َِْع

 ٍَ ى َشفَب ُحْفَشٍح يِّ ُْتُْى َعهه ُك َٔ اًَۚب  َٕ ٖٓ اِْخ  ّ تِ ًَ ثُِكْى فَبَْصجَْحتُْى ثُِِْع ْٕ ٍَ قُهُ ٍْ اَْعَذۤاًء فَبَنََّف ثَ

 ْٓ ّ  نََعهَُّكْى تَ تِ ٌه ُ نَُكْى اه
ٍُ ّللّاه نَِك ٌُجٍَِّ َُْٓبۗ  َكزه َْقََزُكْى يِّ َ ٌَ انَُّبِس فَب ْٔ تَُذ  

“Dan berpeganglah kamu sumuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, 

maka Allah mempersatukan hatima, lalu menjadilah kamu karena 

nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di 

tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. 

Demikiankah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, kamu 

mendapat petunjuk.” (QS. Ali Imran: 103)
85

 

 

Dalam pengalaman al-Qur‟an dan Hadis terutama tentang 

kepemimpinan umat (keamiran), bai‟at serta hakikat Islam, gerakan 

Islam Jama‟ah/Darul Hadis ini banyak berbeda dengan kelompok lain. 

Mereka melihat bahwa di Indonesia mengalami krisis kepemimpinan 

umat dan menganggap bahwa di Indonesia sudah tidak ada lagi 

pemimpin yang pantas serta layak dihormati, sehingga perlu untuk 

mengangkat pemimpin yang dapat dijadikan tauladan bagi umat Islam. 

E. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu ini pada intinya adalah mendapatkan 

gambaran tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan disekitar 
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masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian atau penelitian 

yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari 

kajian/penelitian yang telah ada. Hingga saat penelitian ini dilaksanakan, 

belum banyak penelitian yang berkaitan tentang pandangan ulama seperti 

Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

(LDII) tentang mata uang Bitcoin yang ada di Kabupaten Tulungagung. 

Diantara penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

Tesis yang ditulis oleh Khoirul Anwar, Transaksi Bitcoin 

Perspektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penulisan adalah penelitian pustaka (library research), dengan 

menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama dan penelitian ini 

bersifat deskriptif analitis dan metode pendekatan yang digunakan adalah 

penelitian hukum Islam normatif. Tujuan penulisan ini adalah untuk 

mengetahui dasar hukum Islam mengenai transaksi Bitcoin. Hasil dari 

penelitian ini yaitu Bitcoin memiliki sifat gharar dan maysir. Gharar 

karena bendanya tidak nampak jika diperjualbelikan dan cara memperoleh 

bahkan jika diperdagangkan. Bitcoin bersifat maysir karena terdapat 

spekulasi dan perjudian didalamnya yaitu dalam praktek jual beli Bitcoin. 

Membelinya di saat harga sedang turun dan menjualnya disaat harga 

sedang naik. Orang akan meraup keuntungan dengan skema ini, namun 

dapat cepat pula meraup kerugian. Akad yang terdapat dalam praktek 

transaksi menggunakan Bitcoin termasuk akad yang fashid karena tidak 
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memenuhi syarat keabsahan akad, selain mengandung gharar dan maysir 

di atas, dalam objek Bitcoin mengandung unsur dlarar yang dapat 

merugikan beberapa pihak. Bitcoin tidak berlaku sebagai mata uang atau 

alat tukar dikarenakan hanya dapat digunakan dikalangan tertentu saja, 

jumlahnya terbatas, tidak memiliki nilai intrinsic dan yang terpenting tidak 

adanya yang bertanggungjawab mengenai peredaran, penerbitan dan 

segala hal mengenai Bitcoin ini, maka ia tidak boleh digunakan. Bank 

Indonesia secara tegas melalui UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata 

uang dan mengeluarkan surat edaran BI tentang Bitcoin dan 

virtualcurrency lainnya menyatakan bahwa mata uang yang sah di 

Indonesia adalah rupiah dan menghimbau agar berhati-hati terhadap 

Bitcoin karena segala resiko harus ditanggung oleh pengguna Bitcoin 

sendiri.
86

 Persaman dalam penulisan ini yaitu terkait tentang pembasan 

Bitcoin. Sedangkan yang menjadi perbedaan yang fokus penelitian yang 

dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui transaksi Bitcoin dalam 

perspektif hukum Islam sedangkan dalam penulisan ini ditinjau dari 

pandangan ulama. 

Tesis yang ditulis oleh Andri Purnomo, Analisa Regulasi Bitcoin 

Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. Metode penelitian menggunakan 

penelitian yuridis normative dengan menggunakan metode pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Tujuan penulisan ini 

adalah untuk mengetahui regulasi yang mengatur tentang Bitcoin. Hasil 
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dari penelitian ini adalah Bitcoin dapat dijadikan alat pembayaran yang 

legal di Indonesia karena memenuhi sebagian syarat-syarat suatu benda 

dapat dikatakan sebagai alat pembayaran, yaitu: tidak mudah rusak, 

mempunyai kualitas yang cenderung sama, tidak dapat dipalsukan, mudah 

dibawa dan mempunyai nilai yang stabil. Hanya saja bitcoin terhambat 

oleh tidak adanya regulasi dari pemerintah dan tidak ada hukum yang 

melindungi pengguna Bitcoin sehingga apabila terjadi sesuatu pada para 

pengguna seperti kehilangan Bitcoin, para pengguna tidak dapat meminta 

pertanggungjawaban kepada pemerintah.
87

 Persamaan dalam penulisan ini 

yaitu membahas tentang Bitcoin, sedangkan yang menjadi perbedaan yang 

fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu mengetahui analisi regulasi 

yang mengatur tentang Bitcoin dan dalam penulisan ini yaitu mengetahui 

bagaimana pandangan para ulama mengenai mata uang Bitcoin.  

Tesis yang ditulis oleh Agung Prasetyo Rianto, Tinjauan Yuridis 

Penggunaan Mata Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli Di Indonesia. 

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif atau 

kepustakaan (library research). Tujuan penulisan ini adalah untuk 

mengetahui penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran yang 

sah dalam transaksi jualbeli di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu 

menunjukkan bahwa mata uang digital (digital currency) tidka bisa 

digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan jualbeli di 

Indonesia, hal ini sebagaimana diatur dalam Sairan Pers Bank Indonesia 
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No. 16/6/Dkom 2014 tentang Bitcoin dan virtualcurrency. Walau dilarang 

digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Mata uang 

digital masih bisa digunakan sebagai aset di bursa berjangka, hal ini diatur 

dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Teknis 

Penyelenggaraan Pasar fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa 

Berjangka.
88

 Persamaan dalam penulisan ini membahas tentang mata uang 

digital, sedangkan yang menjadi pembeda titik fokus penelitian dalam 

penelitian ini yaitu mengetahui penggunaan mata uang digital dalam 

transaksi jualbeli di Indonesia dan dalam penulisan ini yaitu untuk 

mengetahui mata uang Bitcoin dalam Pandangan para ulama.  

Tesis yang ditulis oleh Chrisman Antonius Sihombing, Tinjauan 

Yuridis Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia Dan Akibat 

Hukum Penggunaan Bitcoin Di Indonesia. Metode penelitian ini 

menggunakan metode yurirdis normative. Tujuan penulisan ini adalah 

untuk mengetahui Bitcoin sabagai alat pembayaran di Indonesia dan akibat 

hukum penggunaan Bitcoin. Hasil dari penelitian ini yaitu Bitcoin 

bukanlah matauang yang sah dari segi peraturan perundang-undangan di 

indonesia mengenai alat pembayaran dan penerbit dari alat pembayaran. 

Selanjutnya Bitcoin dapat di legalisasi namun menggunakan prespetif 

berbeda, dengan memandang Bitcoin sebagai komoditas seperti emas atau 

batu bara dan bukan memandang Bitcoin sebagai mata uang. Bila Bitcoin 

dapat di legalisasi oleh pemerintah maka hal itu dapat menimbulkan 
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keuntungan bagi negara, dari sisi pajak ataupun peningkatan pemasukan 

vlauta asing ke indonesia, dan juga Bitcoin penggunaannya dapat di pantau 

oleh negara, sehingga dapat melindungi pengguna dari Bitcoin.
89

 

Persamaan dalam penulisan ini yaitu membahas mata uang Bitcoin, 

sedangkan yang menjadi pembeda yaitu titik fokus penelitian ini Bitcoin 

sebagai alat pembayaran dan akibat hukum dilihat dari tinjauan yuridis dan 

sedangkan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui mata uang Bitcoin 

dalam Pandangan para ulama.  

Jurnal ilmiah oleh Luqman Nurhisam, Bitcoin dalam kacamata 

hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah 

penelitian pustaka (library research), dengan menggunakan bahan pustaka 

sebagai sumber data utama dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis 

dan metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum Islam. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manfaat dan kemadharatan 

penggunaan Bitcoin dilihat dari kacamata hukum Islam. Hasil dari 

penelitian ini yaitu dari sisi kemadharatannya yang lebih besar ketimbang 

manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai mata uang dan alat 

pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas sekalipun. 

Karena setiap risiko terhadap kelemahan dalam keamananannya jika 

terjadi penyalahgunaan atau tindakan kriminal terhadap penggunaan atau 

akses kepada Bitcoin sendiri, terlebih jika dikuasai oleh pihak lain yang 

tidak bertanggungjawab, sehingga jika demikian segala sesuatunya harus 
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ditanggung oleh pihak komunitas atau pengguna bitcoin. Sudah tentu akan 

resiko bahaya lebih besar bagi para komunitas atau pengguna bitcoin. 

Penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran khususnya pada 

transaksi keuangan online termasuk daripada syubhāt, dan sesuatu yang 

syubhāt itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat 

sekaligus yang menjadi tujuan daripada syari‟at Islam yaitu 

kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.
90

 Persamaan dalam 

penulisan ini yaitu membahas Bitcoin, sedangkan yang menjadi titik fokus 

dalam penelitian ini untuk mengetahui manfaat dan kemadharatan dari 

Bitcoin, dan sedangkan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui mata 

uang Bitcoin dalam pandangan para ulama.  

Jurnal ilmiah oleh Keisya Naomi Natalia Nababan, tinjauan 

legalitas transaksi bitcoin di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penulisan ini adalah penelitian pendekatan yuridis normatif dengan 

menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-

undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengenai keabsahan transaksi 

yang menggunakan Bitcoin jika alat bayarnya tersebut tidak sah. Hasil dari 

penelitian ini di Indonesia masih belum mengizinkan adanya penggunaan 

dan penyelenggaraan sistem pembayaran dengan menggunakan Bitcoin. 

Indonesia masih di dalam sikap menolak Bitcoin karena risiko yang 

ditimbulkan oleh Bitcoin sangat besar terkhusus volatilitasnya yang tinggi. 

Bank Indonesia juga menyatakan tidak bertanggung jawab atas kerugian 
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yang disebabkan oleh Bitcoin dan uang virtual lainnya dikarenakan 

Bitcoin sendiri bukanlah uang yang diterbitkan secara sah di Indonesia. 

Transaksi Bitcoin tidak memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian 

karena alat bayarnya yakni Bitcoin itu sendiri tidak sah untuk digunakan 

sebagai alat bayar yang berlaku di Indonesia, sehingga melanggar salah 

satu unsur syarat sahnya suatu perjanjian yaitu „sebab yang halal‟. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi Bitcoin melanggar ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
91

 Persamaan dalam 

penulisan ini yaitu sama membahas tentang Bitcoin, sedangkan yang 

menjadi titik fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui keabsahan 

Bitcoin sebagai alat transaksi yang sah di Indonesia, dan sedangkan dalam 

penulisan ini yaitu untuk mengetahui hukum mata uang Bitcoin dalam 

pandangan para ulama. 

Jurnal ilmiah oleh Raden Muhammad Arvy Ilyasa, legalitas bitcoin 

dalam transaksi bisnis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, kemudian 

menggunakan pendekatan hukum yang dilakukan dengan meneliti hukum 

dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum terkait dengan 

Bitcoin. Tujuan dari peenlitian ini adalah mengenai kelegalitasan Bitcoin 

dalam transaksi bisnis di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah 

Penggunaan  mata  uang  Bitcoin  dalam  skala  global,  termasuk  

Indonesia, telah  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  dalam  hal  
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penggunaannya sebagai  alat  pembayaran  dalam  transaksi  dan  media  

investasi, meskipun kehadiran Bitcoinmasih belum mendapat pengakuan 

resmi dari pemerintah apakah  Bitcoin  dapat  digunakan  atau  jika  

Bitcoin. Berbagai  negara  sudah  mengambil  langkah  terkait  dengan  

legalitas Bitcoinitu  boleh  digunakan  atau  tidak  sebagai  suatu  mata  

uang  serta  regulasi hukum   dalam   peredarannya   yang   bisa   menjadi   

tolak   ukur   langkah pemerintah kedepannya terkait dengan peredaran 

mata uang virtual.
92

 Persamaan dalam penulisan ini yaitu sama membahas 

tentang Bitcoin, sedangkan yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui kelegalan bitcoin dalam transaksi bisnis di 

Indonesia, dan sedangkan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui 

hukum mata uang Bitcoin dalam pandangan para ulama. 

Jurnal ilmiah oleh Sandra Wijaya, jual beli Bitcoin dalam 

perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah jenis penelitian pustaka (library research) yaitu 

menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utama. Tujuan dari penelitian 

untuk mengetahui jual beli bitcoin dalam perspektif hukum Islam. Hasil 

dari penelitian bahwa transaksi jual beli Bitcoin Jika ditinjau dari segi 

mata uang Bitcoin bukanlah mata uang yang sah dan tidak dikeluarkan 

oleh negara atau Lembaga tertentu, dalam hal transaksi menggunakan 

Bitcoin adanya unsur maysir tergantung dari para pengguna dan pemilik 

Bitcoin itu sendiri, Jika dilihat dari segi akad ṣarf, ketentuan jenis 
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transaksi, maka transaksi Bitcoin termasuk dalam model transaksi spot. 

Transaksi spot atau spot transaction adalah suatu bentuk transaksi 

penjualan dan pembelian valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, 

dengan waktu penyelesaiannya sekitar dua hari. Hukumnya boleh, karena 

dianggap tunai sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses 

penyelesaian terhadap transaksi internasional.
93

 Persamaan dalam 

penulisan ini yaitu sama membahas tentang Bitcoin, sedangkan yang 

menjadi titik fokus penelitian yaitu untuk mengetahui hukum Islam dalam 

transaksi jual beli Bitcoin dan sedangkan dalam penulisan ini yaitu untuk 

mengetahui hukum Bitcoin dalam tinjauan pandangan para ulama. 

Jurnal ilmiah oleh Aisyah Ayu musyafah, transaksi Bitcoin dalam 

perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian pustaka 

(library research). Penelitian ini bersifat perspektif yaitu menilai dan 

memaparkan suatu ketentuan yang telah diatur oleh hukum. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui transaksi bitcoin dalam perspektif hukum 

Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil dari penelitian ini bahwa 

penggunaan Bitcoin sebagai mata uang secara hukum Islam diperbolehkan 

dengan pengecualian. Ditinjau dari aspek kemedharatannya transaksi jual 

beli Bitcoin yidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi atau ada unsur judi 

mengadu nasib, sebagai sarana taruhan, tetapi semua kemudharatan  dan  

maslahatnya  tergantung dari  pemilik  dan  penggunaan  Bitcoin  itu 
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sendiri. MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia) juga menegaskan bahwa 

Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan 

untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai 

investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat sepekulasi  bukan  

untuk  investasi,  hanya alat  permainan  untung  rugi  buka  bisnis yang 

menghasilkan.
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 Persamaan dalam penulisan ini yaitu sama membahas 

tentang Bitcoin, sedangkan yang menjadi titik fokus penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui hukum bitcoin yang ditinjau dari hukum Islam dan 

hukum positif di Indonesia, dan sedangkan dalam penulisan ini yaitu untuk 

mengetahui hukum bitcoin dalam tinjaun pandangan para ulama. 

 

F. Paradigma Penelitian 

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami 

kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para 

penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang 

penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, 

menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu 

melakukan pertimbangan eksistensi atau epistimologis yang panjang.
95

 

Dalam penelitian ini, konsep dan teori yang digunakan peneliti 

berkaitan tentang mata uang Bitcoin, yaitu mengenai pengerirtian Bitcoin 

dan penggunaan mata uang Bitcoin.  Oleh karena itu, dalam penelitian ini 
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terdapat satu rumusan masalah, yaitu terkait dengan penggunaan mata 

uang Bitcoin. Dengan adanya satu rumusan masalah tersebut, kemudian 

peneliti mengkajinya dengan tinjauan para ulama dari tiga ormas yang ada 

di Kabupaten Tulungagung seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), karena melihat begitu 

banyaknya aliran yang dianut masyarakat yang ada di Kabupaten 

Tulungagaung dari ketiga organisasi masyarakat tersebut. Sehingga 

peneliti berharap dengan adanya jawaban dari ketiga tokoh ormas tersebut 

dapat memberikan suatu gambaran hukum mengenai mata uang Bitcoin 

dan penggunaan mata uang Bitcoin. 

  


