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 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
الحمد هللا رب العالمـین  والصال ة  والسـال م على اشرف األنبــیاء  

اما . سیدنا  ومولنا  محمد  وعلى  الـھ  وصحبھ  اجمعین, والمرسلین 
  بعـد

 

Sesungguhnya puja-puji itu hanya milik Allah. Kami selalu memuji, 

memohon perlindungan, pertolongan, ampunan dan hidayah kepada-Nya. Kami 

berlindung kepadanya dari keburukan jiwa dan kejelekan perbuatan kami. 

Sesungguhnya seseorang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak ada orang 

lain yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh 

Allah, maka tak seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. 

Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang tiada sekutu bagi-

Nya. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. 

Selesainya skripsi ini adalah berkat rahmat dan petunjuk-Nya yang dilimpahkan 

kepada penulis. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah 

dan Hukum. 

Penulis sangat menyadari bahwa berhasilnya penulis dalam perkuliahan 

dan juga dalam penyelesaian skripsi ini, selain karena ketekunan penulis dan 

juga atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis patut 

menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, terutama kepada yang 

mulia orang tua penulis yang telah berkorban dengan rasa kesabaran dan 
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ABSTRAK 

N a m a : Achyruddin 
N i m : 00 32 096 
Judul Skripsi : PENGARUH MULTI LEVEL MARKETING TERHADAP 

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI 
KOTA MAKASSAR 

 
 

Skripsi ini merupakan kajian tentang pengaruh Multi Level Marketing 
(MLM)  terhadap perkembangan eonomi masyarakat di Kota Makassar. 
Mengemukakan pokok masalah “Sejauhmana Pengaruh MLM Terhadap 
Perkembangan Perekonomian Masyarakat di Kota Makassar”. yang diikuti 
dengan tiga sub masalah, yakni: Sejauh manakah perkembangan MLM di kota 
Makassar?, bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang MLM?, dan 
sejauhmanakah pengaruh MLM terhadap perkembangan perekonomian 
masyarakat di kota Makassar?. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam 
pembahasannya penulis mengunakan pendekatan syar’i, sosiologis dan yuridis. 
Dimana data pustaka yang didukung dengan  data yang ada di lapangan 
dijadikan rujukan dalam mengumpulkan data. Data kemudian diolah dengan 
teknik deduktif, induktif dan komparatif. 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan bisnis 
Multi Level Marketing di kota Makassar, memaparkan pandangan para tokoh 
tentang Multi Level Marketing (MLM) dalam persepktif hukum Islam serta 
untuk mengetahui pengaruh MLM terhadap perkembangan perekonomian 
masyarakat di kota Makassar. Juga sekaligus ingin memperkenalkan kepada 
masyarakat umum tentang MLM yang merupakan sebuah usaha yang memiliki 
karir dan juga merupakan sebuah pilihan yang baik untuk semua orang yang 
ingin berpenghasilan dan jauh dari tindakan merugikan orang lain. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Multi Level Marketing (MLM) 
telah tumbuh di Makassar sekitar tahun 1986 dan hingga sekarang ini 
perkembangannya pun semakin pesat. Persaingan antar perusahaan MLM tidak 
menjadikan para anggotanya satu sama lain menjadi bersaing secara tidak sehat 
melainkan justru menganggapnya sebagai mitra bisnis. Sistem MLM dalam 
pandangan Islam tidaklah menyimpang dari kaidah dasar bermuamalah, apalagi 
dalam operasionalnya MLM memenuhi unsur-unsur jual beli yang sah. 
Meskipun ada sebagian tokoh Islam yang menganggap makruh bahkan haram. 
Dalam pengaruhnya di lapangan yakni di Kota Makassar, MLM turut membantu 
perekonomian masyarakatnya, karena seluruh lapisan masyarakat tidak ada 
larangan untuk masuk menjadi anggota MLM. MLM ini pun dapat menjadi 
spirit bagi para pencari kerja untuk bekerja lebih giat dan pada akhirnya mampu 
menciptakan lapangan kerja sendiri dengan penghasilan yang cukup serta tidak 
menggantungkan diri bahkan menyusahkan orang lain. 


