
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bila seseorang mengaku bahwa ia mengetahui suatu hal, maka hanya ada dua 

kemungkinan, pertama ia benar mengetahui bahwa ia tahu tentang hal itu sehingga ia 

berani berkata bahwa “Aku tahu”. Kedua, ia sesungguhnya tidak menyadari bahwa ia 

tidak tahu, ia tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hal itu sehingga ia 

hanya berani mengatakan bahwa “Aku tahu”. Dengan kata lain jenis pertama adalah 

orang yang berpengetahuan (Orang bijak) sementara jenis kedua adalah orang 

berlagak tahu. 

Demikian halnya jika berbicara mengenai sistem Multi Level Marketing 

(MLM), banyak orang yang mengaku bahwa mereka mengetahui sistem MLM karena 

terlibat aktif dalam salah satu kegiatan perusahaan Multi level Marketing. Tetepi bila 

ditanyakan beberapa pertanyaan mendasar mengenai perbedaan antara sistem 

pemasaram MLM dengan sistem pemasaran konvensional, maka segera dapat 

diketahui bahwa sebagian besar orang yang terlibat dalam bisnis MLM, belum 

mengetahui karakteristik bisnis yang ada pada MLM itu secara utuh. Bagi mereka 

yang terpenting adalah bahwa sistem MLM terbukti mampu mendatangkan 

penghasilan yang besar tanpa memerlukan modal yang besar. Dan hal ini sudah 

cukup menjadi alasan bagi mereka untuk terjun menekuni bisnis MLM. 



Sejak pertengahan tahun 1997, krisis ekonomi melanda sebagian negara-

negara di kawasan Asia, banyak negara berkembang dan bahkan negara maju, seperti 

Korea Selatan dan Malaysia mengalami hal itu, tetapi saat ini negara tersebut telah 

terlepas dari krisis ekonomi yang pernah melandanya. Dan Indonesia sendiri sampai 

saat ini masih sulit melepaskan diri dari krisis ekonomi, akibat kondisi perpolitikan di 

dalam negeri yang belum stabil. 

Akibat krisis yang berkepanjangan, banyak perusahaan yang tidak lagi 

mampu melanjutkan roda usahanya yang pada akhirnya melakukan pemutusan 

hubungan kerja terhadap para karyawannya. Begitu pula banyak bank yang 

dilikuidasi serta ada empat bank milik negara dimerger (digabung/disatukan). Salah 

satu yang menyebabkan hal ini terjadi ialah akibat maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, 

Nepotisme) yang dilakukan sebagian oknum yang tidak ber-perikemanusiaan. 

Dalam keadaan tidak menentu seperti itu, muncul bisnis MLM yang omzet 

penjualannya tidak banyak terpengaruh oleh krisis ekonomi, semakin hari omzetnya 

semakin meningkat. Sampai-sampai ada perusahaan MLM yang merevisi target 

penjualan tahunannya. Target yang seharusnya dicapai pada bulan Desember, malah 

sudah tercapai pada bulan September. Mitra kerjanya mendapatkan hasil yang lebih 

dari apa yang diterimanya selama ini. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang 

meninggalkan profesi terdahulunya untuk menekuni bisnis MLM secara total, tidak 

peduli jabatan terhormat yang dipegangnya selama ini, mereka tanggalkan dengan 

sukarela. 



Kalau orang berpendidikan yang berhasil di bisnis MLM ini, maka orang lain 

tidak heran karena pengetahuan yang ia miliki sangat menunjang. Namun jika 

seorang tukang sol sepatu, penjual mie bakso, tukang bantal, sopir mobil yang tidak 

memiliki pendidikan tinggi kemudian berhasil di bisnis ini, berarti ada hal yang 

istimewa di bisnis MLM itu sendiri. Ada seorang guru, dalam tempo setengah tahun 

saja, telah berpenghasilan tiga jutaan perbulan dari bisnis ini, bahkan seorang 

mahasiswa pun mampu berpenghasilan puluhan juta. Keberhasilan bisnis dalam 

bidang MLM ini perlu mendapatkan perhatian oleh semua kalangan. 

Inilah salah satu sebab utama mengapa bisnis MLM menjadi kontroversial, 

tidak saja di Indonesia tetapi juga di negara lainnya. Pro dan kontra mengenai bisnis 

MLM masih terus berlangsung. Hanya orang yang telah berhasil dalam bisnis ini 

yang menjadi pendukung setia MLM. Sementara sebagian lainnya cenderung 

menerima kehadiran bisnis MLM dengan sikap acuh dan bahkan negatif terhadapnya. 

Masalah kemudiaan menjadi rumit karena pihak yang berwenang 

(pemerintah) tidak memiliki ahli yang memahami seluk beluk bisnis ini dengan 

komprehensif, sehingga aparat berwenang yang mengatur izin usaha (termasuk 

Notaris dan pejabat di instansi terkait) tidak mampu bertindak tegas untuk menolak 

memberikan izin usaha kepada perusahaan yang berkedok MLM, yang sesungguhnya 

sama sekali bukan perusahaan MLM, Karena sistem dan skema usahanya 

bertentangan secara diametral dengan sistem MLM yang benar. Skema dan sistem 

yang bukan sistem MLM ini, secara aktual maupun potensial berbahaya bagi sistem 

perekonomian dan stabilitas sosial politik sebuah negara. 



Khusus di Indonesia misalnya, berbagai kasus seperti arisan Danasonic dan 

Kospin. Hal itu tidak terlepas dari kekacauan pengertian mengenai sistem MLM. 

Sekalipun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Asosiasi Penjualan 

Langsung Indonesia (APLI) dan media massa telah memberikan pengertian kepada 

publik mengenai MLM, namun praktek-praktek penipuan dan perjudian berkedok 

perusahaan MLM masih terjadi. Karenanya berbagai gejolak sosial seperti kerusuhan 

dan pembakaran kantor pemerintahan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Kasus 

Kospin pada tanggal 25 November 1998), amat potensial untuk terulang kembali di 

masa mendatang. 

Untuk mencegah kemungkinan tersebut diatas, masyarakat luas seharusnya 

diberikan informasi yang memadai mengenai bisnis MLM, prospeknya ke depan dan 

ekses-ekses (dampak negatif) yang kemungkinan timbul akibat penyelewengan 

sistem ini.  

B. Rumusan Masalah  

Bertitik tolak dan uraian di atas, maka kami mengajukan pokok permasalahan 

yang merupakan landasan pemikiran dalam penelitian skripsi ini, yaitu “Sejauhmana 

Pengaruh MLM Terhadap Perkembangan Perekonomian Masyarakat di Kota 

Makassar”. Adapun sub masalahnya sebagai berikut : 

1.  Sejauh manakah perkembangan MLM di kota Makassar? 

2.  Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang MLM? 

3.  Sejauhmanakah pengaruh MLM terhadap perkembangan perekonomian 

masyarakat di kota Makassar? 



C. Hipotesis 

Dengan adanya permasalahan di atas, maka akan dikemukakan hipotesis 

sebagai jawaban sementara yang masih akan diuji kebenarannya pada permasalahan 

selanjutnya. Adapun hipotesisnya sebagai berikut : 

1.  Perkembangan bisnis MLM di kota Makassar terbilang pesat dan cukup bersaing 

dengan kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia, seperti Bandung, 

Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Semarang dan di kota lainnya. Hal ini 

dapat di lihat dari banyaknya kantor perusahaan MLM yang didirikan di Kota 

Makassar sekarang ini, seperti High Desert, Amway, CNI, Capriasi, Kompak, 

Ahad-Net, Elite Club, Tianshi, Triple-S, DXN dan sebagainya. Karena begitu 

pesatnya MLM yang tumbuh di kota ini, sehingga dari tahun 1986 hingga 2004 

tercatat 60 % dari jumlah penduduk kota Makassar telah terdaftar dalam 

perusahaan-perusahaan tersebut.  Dari jumlah tersebut, PT. Citra Nusa 

Insancemerlang memiliki jumlah mitra usaha terbanyak, yaitu 10 % dari jumlah 

penduduk kota Makassar.  

Beberapa mitra usaha MLM di antaranya telah meraih prestasi seperti 

peraih rumah, mobil sederhana hingga mobil mewah. Hal ini mmeberikan 

gambaran bahwa perusahaan MLM secara keseluruhan telah banyak memberikan 

penghargaan kepada para distributornya berupa fasilitas-fasilitas mewah bahkan 

mempromotripkan (perjalanan wisata) mitra usahanya ke negara-negara tetangga 

bahkan ke mancanegara. 



2.  Islam bukanlah agama yang sekedar mengatur ibadah menuju kehidupan akhirat. 

Bukan juga sekedar mengatur ibadah mahdhoh melainkan juga ghairu mahdhoh. 

Islam adalah agama yang komprehensif mulai dan mengatur hal-hal yang kecil 

sampai ke masalah besar. Islam mengatur bagaimana cara bersuci, cara 

bertetangga, cara tidur, bahkan mengatur bagaimana cara bernegara sampai 

kepada bagaimana mengelola alam jagad raya ini. Islam memberikan 

“kebebasan” bagi pemeluknya untuk mengatur kehidupan dunianya. Tentang 

dunia, manusia itu dapat menentukan karena manusia lebih mengetahui tentang 

dunianya. Koridornya adalah semua urusan dunia diserahkan kepada ahlinya. 

Sebab kalau urusan dunia ini ditangai oleh orang yang bukan ahli di bidangnya, 

maka ancamannya adalah keruntuhan dan kehancuran. 

Dalam hal bermuamalah, Banyak ajaran Islam yang berkaitan dengan bisnis, 

termasuk masalah perdagangan dan jual beli. Jual beli adalah suatu kegiatan 

transaksi menukar uang dengan barang atau jasa yang saling membutuhkan. Jual 

beli merupakan konsekuensi kemajuan peradaban dunia. Masyarakat modern 

membagi kegiatan ini berdasarkan spesialisasi sebab tidak ada mayarakat yang 

memenuhi sendiri segala kebutuhannya. Ciri masyarakat modern adalah 

meningkatkan efisiensi dengan suatu pembagian tugas. 

Mengenai aktifitas jual beli, Islam memberikan tuntunannya yang sangat jelas. 

Sebagaimana firman Allah SWT, bahwa diharamkan riba dan dihalalkan jual beli, 

seperti yang tercantum dalam kitab suci Al-Qur’an, surat Al-Baqarah; 275 : 



h besar. Islam mengatu r bagaim ��al yang kecil �¿
¿²��

�ambar an bah wa p¿²��
erpenting adalah bahw a sistem �l

Terjemahnya:  

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata : 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan 
jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka 
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), 
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.1 

 

Jual beli dalam MLM tidak berbeda dengan jual beli yang pernah ada 

selama ini. Distributor MLM juga memasarkan produknya kepada konsumen, 

produk yang dijualnya jelas dan bahkan sebelum dijual, terlebih dahulu biasanya 

diperagakan di depan konsumen mengenai cara penggunaannya dan dijelaskan 

manfaat serta kelebihan dari produk itu sendiri demi untuk meyakinkan 

konsumen. Dan setiap konsumen diupayakan untuk menjadi pelanggang tetap. 

Dan tidak sedikit konsumen itu nantinya ikut bergabung menjadi distributor, 

kemudian menjual produk yang sama serta mengajak orang lain untuk bermitra 

dengannya. Jual beli dalam MLM dilakukan secara sadar dan tidak ada paksaan. 

                                                 
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Semarang: Toha Putra, 1971), h. 69.  



3.  Dampak positif yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan MLM terhadap 

masyarakat kota Makassar, dapat dilihat dari perubahan ekonomi beberapa orang 

yang telah menikmati hasil dari usaha MLM, yang meskipun jumlahnya belum 

begitu banyak, akan tetapi terlihat jelas adanya perubahan yang signifikan dalam 

kehidupan keseharian mereka. 

Salah satu dari beberapa perusahaan MLM yang berkembang pesat di kota 

Makassar dan telah memberikan perubahan bagi perekonomian masyarakat, yaitu 

PT. Citra Nusa Insancemerlang yang berkantor di jalan A.P Pettarani Makassar. 

Pada tahun 2002 yang lalu, telah berhasil mencetak salah seorang mitra usahanya 

menjadi jutawan baru di kota Makassar yaitu, Bapak A. Sawawi Muchtar. 

Seorang yang berasal dan daerah terpencil di salah satu kabupaten yang ada di 

Sulawesi Selatan. Beliau tidak pernah menyangka bakal mempunyai rumah yang 

besar, mobil mewah dan penghasilan puluhan juta setiap bulannya. Lain halnya 

dengan Ibu Dra. Nurhaeda, seorang Ibu rumah tangga yang bekerja pada salah 

satu instansi perintahan. Sebelum ibu Nurhaeda aktif di PT. Capriasi 

Multinational Sejahtera (CMS), ibu ini hanya berpenghasilan sekitar Rp. 

2.000.000,- perbulan, tetapi setelah terlibat aktif di PT. CMS, maka perubahan 

demi perubahan pun terjadi padanya. Dari hasil usahanya di MLM tersebut, Ibu 

satu anak ini telah berhasil memiliki mobil, bahkan telah berhasil menginjakkan 

kakinya di negeri Kanguru, tiga tahun silam. Penghasilan Ibu Nurhaeda dari 

usahanya di MLM ini, telah melampaui penghasilannya di instansi tempat beliau 

mengabdi. 



Dengan demikian, bahwa perkembangan perekonomian masyarakat yang ada 

di kota Makassar mengalami perkembangan atau kemajuan di banding sebelum 

adanya perusahaan MLM yang masuk di kota Makassar. 

 
D. Pengertian Judul 

Skripsi ini berjudul “PENGARUH MULTI LEVEL MARKETING  

TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KOTA 

MAKASSAR”. 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung 

dalam judul skripsi ini, olehnya itu akan digambarkan pengertian judul secara 

terperinci sebagai berikut : 

Pengaruh dapat di artikan sebagai daya yang ada atau yang timbul dari 

sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang.2 

MLM adalah terdiri dan tiga kata yaitu Multi berarti banyak dan Level berarti 

jenjang atau tingkat sedangkan Marketing berarti pemasaran. Jadi “Multi Level 

Marketing” adalah pemasaran yang berjenjang banyak. Dalam pengertian 

“Marketing” sebenarnya tercakup arti menjual dan selain arti menjual, dalam 

marketing banyak aspek yang berkaitan dengannya antara lain ialah produk, harga, 

promosi, distribusi dan sebagainya. Jadi “Marketing” lebih luas maknanya dari 

                                                 
2Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III, Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990), h. 664.  



menjual. Menjual merupakan bagian dan “Marketing” karena menjual hanyalah 

kegiatan transaksi penukaran barang dengan uang.3 

Dikatakan “Multi Level” karena organisasi Distributor yang bertingkat 

tingkat, tidak sekedar satu tingkat atau dua tingkat tetapi tingkatan atau jenjangnya 

tidak terbatas, semakin banyak tingkatannya semakin bagus. Jika seseorang terdaftar 

sebagai distributor di sebuah perusahaan MLM, maka orang tersebut dapat mengajak 

orang lain untuk turut serta sebagai distributor dan begitu seterusnya. Semua orang 

yang telah diajak kemudian mendaftarkan diri sebagai distributor, maka itu 

merupakan suatu kelompok distributor yang benjenjang.4 

Bisnis MLM atau juga dikenal dengan sebutan Network Marketing adalah 

suatu bentuk pendistribusian produk, baik berupa barang atau jasa.5  

Perkembangan berasal dan kata “kembang” atau “berkembang” yang berarti 

menjadi besar (luas, banyak dsb) ; memuai, juga dapat diartikan sebagai “menjadi 

bertambah sempurna” (tentang pribadi, pikiran, pengetahuan dsb) atau menjadi 

banyak (merata, meluas dst). Jadi perkembangan adalah perihal berkembang.6 

Perekonomian berasal dan kata ekonomi yang berarti ilmu mengenai asas-

asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal 

keuangan, perindustrian dan perdagangan), juga dapat diartikan sebagai pemanfaatan 

                                                 
3Tarmidzi Yusuf, Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal (Cet. I, Jakarta: PT. Gramedia, 

2002), h. 3.  
4Ibid., h. 3.  
5Budhiarnawa, Elu Tanya, Gue Jawab, Jadi Duit (Jakarta: PT. Saebo Megah Mandiri, 2004), 

h. 7.  
6Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op.cit., h. 414.  



uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga. Jadi perekonomian adalah 

tindakan-tindakan (aturan-aturan atau cara-cara) berekonomi.7 

Masyarakat berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat 

oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.8 

Kota adalah daerah perkampungan yang terdiri atas bangunan rumah yang 

merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat atau dapat di 

artikan sebagai daerah yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, 

kebudayaan dan sebagainya.9 

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa 

pengertian dari Multi Level Marketing (MLM) adalah sebuah bisnis atau usaha yang 

berorientasi pada pemasaran berjenjang atau bertingkat dengan memperhatikan 

bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan perekonomian masyarakat yang 

menggelutinya terutama masyarakat yang ada di kota Makassar. 

E. Tinjauan Pustaka 

Masalah pokok yang akan diteliti dalam skripsi ini ialah tentang MLM dan 

pengaruhnya terhadap perkembangan perekonomian masyarakat di kota Makassar. 

Hal ini sangat perlu diteliti sebab MLM hingga kini keberadaannya masih 

mengandung kontroversi pada sebagian masyarakat serta benarkah bahwa perusahaan 

                                                 
7Ibid., h. 220.  
8Ibid., h. 564.  
9Ibid., h. 463. 



yang bergerak di bidang MLM memberikan sebuah kontribusi terhadap 

perkembangan perekonomian masyarakat khususnya yang ada di kota Makassar. 

Setelah ditelusuri beberapa buku, majalah dan sumber data lainnya yang 

relevan dengan bahasan tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa uraian sebagai 

berikut : 

1. Tarmizi Yusuf, dalam bukunya “Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal” 

mengemukakan bahwa MLM merupakan suatu cara penjualan, sebagaimana 

sebuah bisnis lainnya. MLM memenuhi persyaratan sebagai bisnis murni yaitu 

bisnis pemasaran. Bisnis pada dasarnya adalah suatu kegiatan individu maupun 

organisasi untuk menghasilkan suatu produk, kemudian memasarkannya untuk 

mendapatkan keuntungan (profit). Ada tiga kunci dalam bisnis, yaitu : produk, 

memasarkan atau menjual dan keuntungan. Tanpa produk bukanlah bisnis, itu 

sebabnya sampai saat ini kalau ada bisnis tanpa produk, diragukan. Produk bisa 

dalam bentuk kebendaan maupun dalam bentuk jasa, kemudian produk tersebut di 

jual, kalau produk tersebut tidak dijual berarti bukan bisnis karena tidak 

memenuhi “kunci” dalam berbisnis, sebagaimana yang telah disebutkan diatas. 

Bisnis MLM itu harus ada produknya yang siap untuk di pasarkan sebab tanpa 

produk bukanlah bisnis, boleh jadi arisan berantai atau penggandaan uang (Money 

game) dan sebagainya. 

Dalam mengembangkan jaringan keanggotaan MLM, di perlukan kesadaran 

dan pemahaman yang cukup. Sama halnya dengan mengembangkan agama, 

diperlukan kesadaran dan tidak ada paksaan. Membiarkan jama’ah untuk tahu dan 



mendalami agama tersebut sampai yakin dan pada akhirnya ia memeluk agama 

yang telah diyakininya. Dalam MLM, setiap distributornya diajarkan dan 

dijelaskan mengenai seluk-beluk MLM itu sendiri. Ikut menjadi Distributor MLM 

harus meyakini MLM tersebut, salah satu caranya dengan menggunakan atau 

mengkonsumsi produknya terlebih dahulu.  

Lebih lanjut dalam buku ini di jelaskan bahwa Islam sangat menentang 

kemiskinan, Islam berusaha untuk memerangi kemiskinan itu dengan berbagai 

cara. Hanya saja selama ini, baru dengan cara memberikan infaq, sedekah, zakat 

fitrah, memberikan daging qurban kepada Fakir Miskin setiap hari Idul Qurban 

dan lain-lain. Dan kalaupun ada bantuan dari luar yang ditujukan kepada kaum 

dhuafa, biasanya tidak sampai secara menyeluruh ke tangan mereka. Sebab 

biasanya di selewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. 

Kondisi masyarakat dhuafa seperti ini seharusnya sudah dipecahkan secara 

menyeluruh jalan keluarnya. Bukan sekedar dengan melakukan jaminan 

pengamanan sosial yang kacau itu. Perlu pemerataan ekonomi dengan 

menyiapkan lowongan kerja bagi mereka. Dengan membuat lowongan pekerjaan 

yang sebanyak-banyaknya maka akan timbul “Multiplier Effect”, yaitu setiap 

penghasilan yang dibelanjakannya akan membuat orang lain menerima 

penghasilan pula, begitu seterusnya. 

MLM setidaknya dapat memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak 

berhasil mendapatkan pekerjaan formal. Untuk bermitra dengan MLM, tidak 

dibutuhkan ijazah dan tidak di perlukan pengalaman kerja. MLM hanyalah bisnis 



menjual dan mengajak, kemudian mengajarkan kepada distributor lainnya tentang 

bagaimana cara menjual dan mengajak. MLM merupakan suatu bisnis siap pakai 

bagi siapa saja tanpa memerlukan pengalaman dan pendidikan tertentu. 

2.  Andrias Harefa, dalam bukunya “MLM dan penggandaan uang”. Beliau 

menguraikan 10 masalah penting yang harus dipahami oleh masyarakat umum 

tentang perusahaan MLM, salah satu diantaranya yaitu bahwa Distributor MLM 

adalah karir yang membanggakan. Menarik untuk disimak bahwa usaha dan karir 

sebagai Distributor mandiri sebuah perusahaan MLM merupakan salah satu 

alternatif yang makin banyak diperhitungkan orang dewasa ini. Perusahaan-

perusahaan MLM terkemuka seperti Amway, CNI dan Herbalife menerima 

aplikasi permohonan untuk menjadi distributor baru dalam jumlah besar, sekitar 

100-200 aplikasi perhari, sejak pertengahan tahun 1998. Menurut Rossy 

Waworuntu, Public Relation Manager di PT. Amway Indonesia, mengatakan 

bahwa sejak perusahaannya masuk di Indonesia pada bulan Juli tahun 1992 

sampai saat ini, distributor Amway berjumlah sekitar 150.000 orang sedangkan 

PT. CNI yang mempelopori bisnis MLM di Indonesia sejak tahun 1986, berhasil 

meningkatkan jumlah distributornya hingga 150.000 orang dan pada akhir tahun 

1997 menjadi sekitar 240.000 orang. 

Data yang dihimpun Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), yang 

merupakan bagian dari World Federation Of Direct Selling Association 

(WFDSA), rnenunjukkan bahwa sekitar 3.000.000 orang yang terlibat di bisnis 

MLM dan penjulan langsung, Jumlah ini belum termasuk para karyawan 



perusahaan MLM itu sendiri dan karyawan perusahaan-perusahaan pemasok 

bahan baku di MLM. Secara kasar dapat diperkirakan bahwa sekitar 10-20 juta 

orang yang menggantungkan hidupnya dari bisnis MLM di Indonesia. Dan 

sampai akhir tahun 1998, diperkirakan penghasilan rata-rata yang diperoleh 

seorang yang menjalankan bisnis MLM sekitar Rp. 200.000,- perbulan, meskipun 

sebagian Distributor Amway dan CNI menerima komisi dan insentif diatas Rp. 

100 juta setiap bulannya. 

Namun perkembangan bisnis MLM di Indonesia masih jauh dari potensi 

pasar yang tersedia dibandingkan dengan bisnis sejenis di negara-negara lain, 

seperti Amerika Serikat (negeri leluhur MLM). Di Inggris, Jepang, Korea, 

Malaysia dan Australia, bisnis MLM ini telah berkembang pesat, jauh melampaui 

Indonesia. Di negara-negara tersebut banyak distributor MLM yang telah berhasil 

mencapai peringkat puncak, memilih pensiun sambil tetap menikmati penghasilan 

besar di hari tua mereka. Jadi mengapa takut menjadi distributor MLM ? 

3.  Brian Tracy, dalam bukunya yang berjudul “MLM Sukses Sebuah Pandangan 

Lengkap dan Praktis Menjadi Entrepreneur MLM yang sukses dan Kaya.” Beliau 

menguraikan bahwa tradisi sistem penjualan MLM yang pada dasarnya amat 

kuno karena sistem ini menggambarkan sejumlah prinsip penjualan dan 

pengorganisasian telah terbukti sangat berhasil selama ini. MLM memasukkan 

perinsip-prinsip penjualan langsung yang kembali ke zaman pra industri ketika 

seorang menjual produk hanya dengan mengontak teman-teman dan tetangga-

tetangga atau mendirikan sebuah kedai dipasar atau bahkan di pinggir jalan. Di 



samping itu, MLM juga didasarkan pada prinsip penyebaran gagasan melalui 

jaringan pribadi dan sosial yang memiliki daya ampuh dalam mengubah sikap dan 

mentransformasikan suatu masyarakat. 

MLM menggambarkan prinsip organisasi piramida yang telah teruji oleh 

perjalanan waktu. Sebagai contoh: organisasi militer, sistem di sekolah dan 

perusahaan yang tengah berkembang, semuanya memakai struktur ini. 

MLM menitikberatkan pada kekuatan kontak pribadi dan persuasif dalam 

penjualan, di mana si penjual berfungsi lebih dari sekedar sebagai seorang juru tulis 

yang mencatat hasil penjualan, mungkin juga menjadi seorang pengajar, konseler, 

pemandu, juru informasi, pembantu maupun pembawa gagasan itu sendiri. Kemudian 

pada tahun 1940-an, penjualan langsung mengambil corak baru dengan munculnya 

perusahaan Multi Level Marketing Pertama - Nutrilite Systems dan Stanley Home 

Product. Perbedaannya adalah para penjual tidak hanya mendapatkan komisi atas 

produk yang di jualnya, tetapi juga memperoleh bonus atau ekstra penghasilan karena 

merekrut orang lain untuk turut berpartisipasi menjual produk. Struktur komisi 

direkatkan pada lebih dari satu tingkat, oleh karena itu istilah Multi Level Marketing 

pertama-tama dipakai untuk jenis penjualan semacam ini, meskipun seperti yang telah 

di kemukakan, pengembangan struktur Multi Level Marketing sudah berjalan sejak 

zaman dulu. 

F. Metode Penelitian 

Untuk lebih memudahkan dan meringankan dalam penulisan data dan 

keterangan untuk lebih mengerti secara terperinci maka sebagai pedoman dalam 



menyusun skripsi ini, digunakan beberapa metode sehingga dalam penulisan dan 

penelitian ini dapat mencapai hasil yang lebih baik. Adapun metode yang digunakan 

adalah : 

1. Metode pendekatan 

a. Pendekatan Syar’i yaitu pendekatan dengan menggunakan hukum tertentu. 

b. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat hubungan manusia di 

dalam masyarakat. 

c. Metode Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan 

hukum sebagai landasan utama. 

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Library Research (Penelitian Pustaka) ialah penelitian yang dilakukan dengan 

cara membaca buku, majalah dan lain-lain, yang berhubungan dengan judul 

yang dibahas. 

b. Field Research atau Penelitian Lapangan, yaitu metode pengumpulan data 

yang langsung ke obyek yang diteliti. 

1. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui lapangan penelitian dengan 

cara mengamati langsung terhadap gejala-gejala atau peristiwa yang 

timbul dalam masyarakat yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi 

ini. 

2. Interview, yaitu mengandakan wawancara atau tanya jawab secara 

langsung terhadap pihak-pihak terkait guna mendapatkan suatu data yang 

dibutuhkan. 



3. Metode Pengelolaan Data 

a. Metode Deduktif yaitu metode pengelolaan data yang sumbernya dari yang 

bersifat umum, kemudian mengambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus. 

b. Metode Induktif yaitu metode pengelolaan data yang dimana dalam 

memecahkan suatu masalah yang bersifat khusus kemudian mengambil suatu 

kesimpulan yang bersifat umum. 

c. Metode Komparatif yaitu metode yang digunakan dengan cara mengadakan 

perbandingan di antara beberapa pendapat yang dijumpai, kemudian 

mengambil suatu kesimpulan. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang mendasari lahirnya pokok 

permasalahan dan sub masalah tersebut di atas, maka tentunya tersirat tujuan 

penelitian untuk meneliti masalah ini, yaitu dengan tujuan : 

1. Untuk mengetahui perkembangan bisnis Multi Level Marketing di kota Makassar. 

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang MLM. 

3. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh MLM terhadap perkembangan 

perekonomian masyarakat di kota Makassar. 

Sedangkan kegunaan penelitian skripsi ini adalah selain untuk menjadikan 

sebuah karya ilmiah, juga sekaligus ingin memperkenalkan kepada masyarakat umum 

bahwa MLM adalah sebuah usaha yang memiliki karir dan juga merupakan sebuah 

pilihan yang baik untuk semua orang yang menginginkan kebebasan waktu, 

kebebasan finansial dan kebebasan membantu orang lain untuk memperbaiki taraf 

hidup dan usaha MLM itu jauh dari tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) 

yang menyalahi agama. 


