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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

Menurut hukum Islam, jual beli nickname char Point Blank via online 

menggunakan akad salam yaitu pembayaran dilakukan terlebih dahulu atau 

pembayaran dilakukan di muka, yakni dengan cara mentransfer uang melalui 

ATM atau mengganti dengan voucher g-cash atau bisa juga mengganti 

dengan pulsa telephone, kemudian barang baru diserahkan kepada pembeli. 

Jual beli nickname char Point Blank ini melahirkan dua hukum jual 

beli, yaitu: 

1. Jual beli yang sah karena syarat dan rukun terpenuhi. Jual beli 

nickname char Point Blank diperbolehkan, asalkan orang-orang yang 

beraqad mengetahui atau ahli dalam jual beli nickname Point Blank, 

dan mengetahui tentang dunia internet. 

2. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yakni setelah dilakukanya 

pembayaran, penjual tidak menyerahkan nickname char Point Blank 

kepada pembeli, penipuan juga dilakukan dengan cara mengganti 

password, penggantian password dilakukan setelah transaksi terjadi, 

mengganti password cukup gunakan id dan email untuk mendapatkan 
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kembali passwordnya dengan cara Lupa password. Sehingga 

nickname char tersebut tidak dapat digunakan oleh pembeli. 

Jual beli nickname Point Blank via online merupakan jual beli yang 

sah menurut rukun dan syarat umum akad tetapi ada kekurangan dalam syarat 

shihhah sehingga jual beli tersebut mengandung unsur kecurangan (ghalath) 

sehingga akadnya menjadi fasid atau rusak dan cacat di hadapan Allah. 

Dari 11 orang yang melakukan transaksi jual beli, 5 orang melakukan 

jual beli yang sah yaitu A. Rachman, M. Nur Yasin, Indra, Bima, Tedy  dan 4 

orang yang melakukan penipuan yaitu Dwi, M. Nordin, M. Nafi’, Dani, serta 

2 orang yang mengalami penipuan yaitu Sulistio dan Tegas Setiya N. 

B. Saran 

Agar semua gamer selalu berhati-hati dalam melakukan pembelian 

nickname char Point Blank. Mereka harus mewaspadai adanya penipuan 

dalam transaksi jual beli ini. Apabila kita ingin membeli char Point Blank 

seharusnya kita menanyakan data yang lengkap, dari id, password, email 

serta security questionnya. Apabila sudah terjadi transaksi jual beli, 

pembeli diharapkan untuk langsung mengecek id tersebut, dan mengganti 

dengan email yang baru. Penggantian email tersebut bisa mengurangi 

sedikit kecurangan penjual. Jangan membeli nickname char Point Blank 

kepada orang yang tidak di kenal. 

Hendaknya pembaca khususnya apara gamer lebih berhati-hati 

dalam bertransaksi khususnya jual nickname char Point Blank via online, 
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karena jika seseorang kurang memahami betul-betul cara bertransaksi jual 

beli ini, maka dapat menjadi korban penipuan dari pihak yang kurang 

bertanggungjawab. Sebaiknya dalam melakukan transaksi jual beli kita 

bsertemu langsung (face to face). 


