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ABSTRAK
Periklanan online merupakan periklanan yang menggunakan internet yang
menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk
menjalin komunikasi dan informasi yang lebih efektif dalam mempromosikan
barang yang diperjual belikan. Seperti halnya aplikasi Shopee yang sekarang
menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan kegiatan berbisnis dengan alasan
praktis, cepat dan mudah. Namun praktik periklanan yang terjadi dalam
masyarakat saat ini bertolak belakang dengan tujuan dan etika periklanan, banyak
ditemukan pelaku usaha hanya mengejar keuntungan, dan memasarkan produk
yang tidak sesuai dengan khualitas barang yang diiklankan, menjual tidak
dilengkapi dengan informasi yang jelas, bahkan menjual barang yang tidak layak
untuk dibeli. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana etika
periklanan dalam jual beli online pada aplikasi Shopee dan toko online
Insanishop?, dan bagaimana etika periklanan dalam jual beli online di aplikasi
Shopee dan toko online Insanishop ditinjau dari hukum Islam?. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui etika periklanan dalam jual beli online
pada aplikasi Shopee dan toko online Insanishop dan untuk mengetahui etika
periklanan dalam jual beli online pada aplikasi Shopee dan toko online Insanishop
yang ditinjau dari hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan
adalah data primer yang diambil langsung dari responden atau objek yang diteliti
mengenai pelaksanaan etika periklanan dalam jual beli online, sedangkan data
sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta penunjang lainnya yang
diperoleh dari peneliti kepustakaan (library reseach). Adapun teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan
dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan analisis kualitatif dengan metode berpikir induktif. Berdasarkan
hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik periklanan pada jual beli
online di aplikasi Shopee dan toko online Insanishop belum sesuai dengan etika
periklanan yang diatur dalam hukum Islam. Karena dalam periklanannya Shopee
sebagai web survey pengelola jasa periklanan tidak mengetahui secara langsung
tentang kualitas barang yang diiklankan, sedangkan Insanishop sebagai pengguna
jasa periklanan online terkesan sering melebih-lebihkan barang dagangannya,
barang yang diiklankan belum diketahui secara jelas keberadaan dan kualitasnya,
serta tidak menyertakan informasi tentang kapan pengiriman barang, namun pada
gambar yang diiklankan oleh pihak Insanishop sudah sesuai dengan etika
periklanan seperti tidak mengiklankan gambar yang mengandung pornografi,
vulgar, dan tidak mengiklankan gambar yang membuka aurat serta tidak menjual
dan mengiklankan obat-obat terlarang. Berdasarkan hasil penelitian ini, kiranya
dapat disimpulkan bahwa dalam periklanan harus memperhatikan etika periklanan
yang telah diatur dlam Islam, seperti mengetahui kualitas barang atau jasa yang
diiklankan, menyertakan informasi lengkap tentang barang yang diiklankan,
berlaku jujur terhadap barang yang diiklankan, serta tidak melanggar nilai-nilai
kesusiaan.
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MOTTO

         
       
Artinya: Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang
kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah
dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada
suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu
menyesal atas perbuatanmu itu.”
(Q.S Al-Hujurat (49) : 6)

vi

PERSEMBAHAN
Bismillahirrahmanirrahim.
Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan kasih sayang

rahmat dan hidayahnya. Dalam rentang waktu menuntut ilmu, terciptalah
sebuah karya yang sangat sederhana, merupakan awal dari sebuah
perjalanan untuk menapaki jalan kehidupan. Sebuah karya sederhana
namun butuh perjuangan, dengan bangga dan kerendahan hati yang sangat
dalam, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang
tersayang :
1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Syahperi dan Ibu Erni Lisnita yang
selalu membimbing dan mendoakan setiap langkah ku selama
menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN
Raden Intan Lampung. Sungguh tak dapat terbalaskan keringat yang
kalian cucurkan, doa yang selalu kalian panjatkan dan kasih sayang
yang kalian berikan demi keberhasilanku.
2. Untuk kakak ku Meni Hajriyanti, S.Pd. dan Adik-adikku tersayang
Tinta Lia dan Yolanda Puspita Sari, yang selalu mendoakan,
mendukung dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakanku
dalam berfikir maupun bertindak.

vii

RIWAYAT HIDUP
Misi Suci Yanti lahir di Sukaraja pada tanggal 20 Mei 1998, anak kedua
dari pasangan bapak Syahperi dan Ibu Erni Lisnita. Misi Suci Yanti memiliki 3
saudara kandung yaitu seorang kakak perempuan yang bernama Meni Hajrianti,
S.Pd, dan 2 orang adik perempuan yang bernama Tinta Lia dan Yolanda Puspita
Sari.
Riwayat pendidikan dimulai dari SDN 01 Tetap, Kecamatan Tetap,
Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu pada tahun 2004-2010. Kemudian
melanjutkan pada tingkat SLTP di SMPN 01 Tetap, Kecamatan Tetap, Kabupaten
Kaur, Provinsi Bengkulu pada tahun 2010-2013, dan melanjutkan SLTA di MAN
Bintuhan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu pada tahun 2013-2016. Kemudian
pada tahun 2016, diterima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dengan
mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’âmalah) di Fakultas
Syariah, UIN Raden Intan Lampung.
Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra
Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, ...../..../2020
Yang membuat,

Misi Suci Yanti
Npm.1621030230

viii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan kasih sayang
dan ridho-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Etika Periklanan Dalam Jual Beli Online (Studi Di Aplikasi
Shopee Dan Toko Online Insanishop Bandar Lampung)” dapat terselesaikan
dengan baik. Tak lupa pula Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan
kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan
para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan
risalah Islam dimuka bumi ini dan mengharapakan syafaat Rasulullah di akhirat
kelak.
Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas
dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada
program Srata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah)
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH).
Penulis menghaturkan banyak mengucapkan terimakasih kepada
seluruh pihak yang telah ikut serta berperan dalam penulisan dan penyusunan
skripsi ini terutama kepada:

ix

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk
menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN
Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan Muamalah. Serta Ibu
Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden
Intan Lampung
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu
Eti Karini, S.H., S.Hum, selaku pembimbing II yang selalu memberikan
semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini
terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah
memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf
Kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Para pegawai perpustakaan pusat UIN Raden Intan maupun perpustakaan
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan
kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan
7. Murtiana selaku pemilik toko online Insanishop Bandar Lampung yang telah
mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang
dibutuhkan pada skripsi ini
8. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu jurusan Muamalah
angkatan 2016, khususnya muamalah kelas E dan teman-teman KKN 202

x

Pekon Ulu Semong Kecamatan Ulu Belu, terimakasih atas kebersamaan dan
motivasinya.
9. Teman terbaikku Andella, Aulia Rahma, Bunga Oktalia, Lia Kartika,
Pitriyana, Resa Pelia, Rohmat Hidayat, Saras Salsabila, Siti Nur Azizah,
Tatang Suparman yang selalu memberikan doa, dukungan, saran dan
nasehatnya. Dan terimakasih sudah banyak membantu dalam menyelesaikan
skripsi ini.
10. Keluarga besar Himka (Himpunan Mahasiswa Kaur-Bengkulu), yang selalu
memotivasi penulis dalam menuntut ilmu.
11. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung.
Semoga bantuan dan segala yang telah diberikan dari semua pihak
mendapat pahala dan balasan dari Allah Swt. Akhirnya, Semoga skripsi ini
bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya.
Aamiin Yaa Rabbal’alamin.

Bandar Lampung, 10 Januari 2020

Misi Suci Yanti
NPM. 1621030230

xi

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..........................................................................
ABSTRAK ..........................................................................................
SURAT PERNYATAAN ...................................................................
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....................................................
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................
MOTTO ..............................................................................................
PERSEMBAHAN ...............................................................................
RIWAYAT HIDUP ............................................................................
KATA PENGANTAR ........................................................................
DAFTAR ISI .......................................................................................

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
xii

BAB I PENDAHULAUN
A. Penegasan Judul .......................................................................
B. Alasan Memilih Judul ..............................................................
C. Latar Belakang Masalah ...........................................................
D. Fokus Penelitian .......................................................................
E. Rumusan Masalah ....................................................................
F. Signifikansi Penelitian..............................................................
G. Metode Penelitian .....................................................................

1
3
4
10
10
11
11

BAB II KAJIAN TEORI
A. Kajian Teori
1. Teori Periklanan ..................................................................
a. Pengertian Periklanan......................................................
b. Pengertian Iklan Internet .................................................
c. Fungsi Periklanan ............................................................
d. Macam-Macam Iklan ......................................................
e. Etika Periklanan Menurut Undang-Undang Perlindungan
Konsumen .......................................................................
2. Etika Periklanan Menurut Hukum Islam .............................
a. Pengertian Etika Menurut Hukum Islam.........................
b. Periklanan menurut Hukum Islam ..................................
c. Etika Periklanan Menurut hukum Islam .........................
3. Teori Jual Beli .....................................................................
a. Pengertian Jual Beli.........................................................
b. Rukun dan Syarat Jual Beli ............................................
c. Dasar Hukum Jual Beli ...................................................
4. Pengertian Jual Beli Online .................................................
B. Kajian Pustaka ..........................................................................

xii

18
18
20
22
25
25
28
28
31
34
43
43
46
56
58
61

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
A. Profil Toko Online Insanishop
1. Sejarah Berdirinya Toko Online Insanishop........................
2. Biografi Pemilik Insanishop ................................................
3. Tujuan, Visi dan Misi Insanishop ........................................
4. Omset dan Produk Insanishop .............................................
B. Profil Aplikasi Shopee ..............................................................
1. Sejarah Shopee .....................................................................
2. Visi dan Misi Shopee ............................................................
3. Kelebihan dan Kekurangan Shopee ......................................
C. Praktik Periklanan dalam Jual Beli Online di Aplikasi
Shopee dan Toko Online Insanishop ........................................
BAB IV ANALISIS PENELITIAN
A. Etika Periklanan Dalam Jual Beli Online di Aplikasi Shopee
dan Toko Online Insanishop .....................................................
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Periklanan dalam Jual
Beli Online di Aplikasi Shopee dan Toko Online Insanishop .. .
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ...............................................................................
B. Rekomendasi ............................................................................
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1 Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
Lampiran 2

SK Pembimbing

Lampiran 3

Surat Izin Penelitian

Lampiran 4

Permohonan Izin Riset

Lampiran 5

Pedoman Wawancara

Lampiran 6

Keterangan Penelitian

Lampiran 7

Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 8

Dokumen Pendukung (Foto)

Lampiran 9

Hasil Turnitin

xiii

64
65
66
67
68
72
73
75

85
88

95
97

1

BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam penulisan skripsi
ini agar tidak menimbulkan kesalahan atau kekeliruan persepsi, maka
perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam
skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Etika Periklanan dalam Jual Beli Online (Studi di Aplikasi Shopee
dan Toko Online Insanishop Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah
yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
Tinjauan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan
sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan yang meninjau sesuatu hal
tertentu yang menjadi suatu objek penelitian.1
Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum
syara yang bersifat terperinci, berkaitan dengan berbuatan manusia, yang
dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Qur’an dan Al-Sunnah).2
Etika adalah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku
manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral.3
Iklan merupakan media komunikasi antara produsen dan pasaran,
antara penjual dan calon pembeli yang berisi pesan-pesan.4 Philip Kotler
seorang pakar pemasaran mengartikan periklanan adalah segala bentuk
1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat
Bahasa, 2011), hlm. 1811.
2
Dahlan Rahman, Ushul Fiqh, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014), hlm. 15.
3
Ika Yunizar Fauzia, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 29.
4
Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam,
(Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 274.
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penyajian non personal dan promosi ide, barang, atau jasa oleh suatu
sponsor tertentu yang memerlukan pembiayaan.5
Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, kata
lain dari jual beli adalah al-tijarah yang berarti perdagangan. 6 Jual beli
juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar barang atau
benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak,
salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang
sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang
telah dibenarkan syara dan disepakati.7
Jual beli online adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui
via teknologi modern yang terhubung dengan jaringan untuk alat
komunikasinya, sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada
terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli.8
Shopee adalah situs jual beli atau marketplace online yang khusus
menyediakan transaksi jual beli sehingga orang-orang lebih mudah
mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. 9
Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa judul dari
skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap perilaku periklanan
dalam jual beli online di aplikasi Shopee yang mana dalam pelaksanaan
5

Philip Kotler, Dasar-dasar Pemasaran. Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: Prenhalindo,
1997), h. 236.
6
Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet
Publishing, 2016), h.103.
7
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 105.
8
Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 33.
9
Ahmad Wijayanto, Shopee Aplikasi Belanja Online Meluncur Di Indonesia
https://www.liputan6.com/tekno/read/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-diindonesia, di akses pada hari Senin, 05 Maret pukul, 14.02 Wib.
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periklanannya terdapat perilaku yang tidak sesuai dengan etika bisnis di
dalam hukum Islam.
B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang menjadi alasan sehingga memotivasi penulis untuk
membahas dan meneliti masalah ini adalah sebagai berikut :
1. Alasan Objektif
a. Jual beli online sedang banyak diminati oleh masyarakat. Dalam jual
beli online, promosi khususnya yang dilakukan melalui iklan
mempunyai fungsi yang cukup penting bagi konsumen. Tanpa iklan
mungkin konsumen tidak akan pernah mengenal suatu barang
maupun jasa sehingga iklan benar-benar berfungsi sebagai sumber
informasi dan pendidikan yang tentu saja dengan catatan iklan
tersebut jujur, sehat dan tidak bohong. Tetapi untuk mendapatkan
keuntungan

banyak

penjual

online

yang

mana

dalam

mengiklanankan produknya tidak sesuai dengan tuntutan syariah.
Oleh karenanya saya tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal
tersebut.
b. Penulis menginginkan pengetahuan yang utuh tentang pentingnya
mengetahui bagaimana etika periklanan dalam jual beli online yang
seharusnya diterapkan menurut hukum Islam.
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2. Alasan Subjektif
a. Tema tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Periklanan
Dalam Jual Beli Online di Aplikasi Shopee dan Toko Online
Insanishop Bandar Lampung” menurut penulis sangatlah menarik
untuk diteliti dan dikaji.
b. Peneliti bermaksud mengangkat judul ini sebab dipandang relevan
dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari pada Fakultas Syariah
yaitu jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah), Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung.
c. Terkait dengan judul dan tema penelitian ini merupakan hal baru,
belum pernah dilakukan penelitian di Fakultas Syariah UIN Raden
Intan Lampung oleh peneliti sebelumnya, sehingga penulis tertarik
untuk meneliti, mengkaji dan mengangkatnya sebagai judul skripsi.
C. Latar Belakang Masalah
Muamalah adalah tukar menukar barang, jasa atau segala sesuatu
yang dapat memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan. Termasuk
dalam muamalah adalah jual beli. Jual beli termasuk mata pencarian yang
lebih sering dipraktikan para sahabat Rasulullah SAW dibanding dengan
mata pencarian lainnya, seperti pertanian. Disamping itu karena manfaat
lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan
demikian Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang
tidak sesuai dengan ajarannya, seperti halnya riba’ dan penipuan.
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Namun seiring dengan berjalannya waktu, peradaban manusia yang
semakin tinggi serta teknologi yang terus berkembang menuntut kita untuk
terus maju. Salah satunya adalah dalam bidang perdagangan. Sebelum
adanya teknologi jual beli hanya bisa dilakukan dengan tatap muka
langsung antara penjual dan pembeli, dengan perkembangan zaman dan
kemajuan teknologi sekarang ini memungkinkan kita untuk menembus
batas jarak, ruang dan waktu. Terobosan ini membuaat kita dapat
melakukan bisnis melalui dunia internet. Salah satu contoh adalah jual beli
secara online melalui aplikasi Shopee. Sejak adanya internet, jual beli
online memang menjadi trend baru di masyarakat.
Penjual dituntut untuk bersikap tidak kontradiksi secara disengaja
antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Pada saat melakukan
transaksi jual beli online mereka dituntut tepat janji, tepat waktu,
mengakui kelemahan dan kekurangan, selalu memperbaiki khualitas
barang serta tidak boleh menipu ataupun berbohong. Penjual harus
memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran,
pelayanan yang optimal, dan berbuat baik dalam segala hal, terutama yang
berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah pelaku
usaha memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajibannya.10
Jual beli online tidak dapat terpisahkan dengan periklanan, karena
iklan memainkan peranan yang sangat penting untuk menyampaikan suatu
informasi tentang suatu produk kepada masyarakat. Iklan merupakan
10

Veithzal Rivai Dan Andi Buchari, Islamic Economic, Ekonomi Syariah Bukan Opsi
Tetapi Solusi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 237.
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media komunikasi antara produsen dengan konsumen, seharusnya iklan
tidak hanya akan menguntungkan produsen yang mempengaruhi
konsumen untuk membeli produknya, akan tetapi iklan juga harus
memberi manfaat kepada konsumen karena berisi informasi yang jujur
tentang suatu produk. Iklan yang tidak benar dan menyesatkan tentunya
akan merugikan konsumen. Tidak jarang ada konsumen yang membeli
suatu barang karena tertipu oleh iklan.
Seperti halnya dengan Shopee, Shopee merupakan perusahaan ecommerce yang berada dibawah naungan SEA Group, perusahaan internet
di Asia Tenggara. Shopee pertama kali diperkenalkan di Singapuran pada
tahun 2015 yang diikuti dengan Negara Malaysia, Filipina, Taiwan,
Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Shopee menyediakan sarana penjualan
dari produsen ke konsumen dimanapun. Shopee memiliki program untuk
memfasilitasi para UKM (Usaha Kecil Menengah) yang ada di Indonesia
untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Hal ini dikarenakan
transaksi melalui online dapat mempermudah UKM (Usaha Kecil
Menengah) dalam menjual produk-produk yang mereka miliki dengan
membuka toko online di aplikasi Shopee tanpa harus memiliki toko
offline.11
Shopee merupakan situs jual beli atau marketplace online yang
khusus menyediakan transaksi jual beli. Shopee sebagai sarana jual beli

11

Ahmad Wijayanto, Shopee Aplikasi Belanja Online Meluncur Di Indonesia,
https://www.liputan6.com/tekno/read/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-diindonesia, di akses pada hari Senin, 05 Maret pukul, 14.02 Wib.
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online yang menyediakan berbagai produk untuk menunjang aktivitas
sehari-hari yang mencakup fashion, gadget, alat kosmetik, alat elektronik,
hobi dan koleksi, fotografi, perlengkapan olah raga, otomotif, vitamin dan
suplemen, perlengkapan rumah, makanan dan minuman, souvenir dan
pesta, hingga voucher belanja. Shopee menerapkan sistem layanan jual
beli online interaktif antara penjual dan pembeli melalui fitur chat.12
Memasuki dunia e-commerce kita akan menemukan banyak sekali
penjual yang menawarkan produk melalui periklanan, akan tetapi tidak
sedikit penjual yang menampilkan produk yang tidak sesuai dengan
memberikan kesan dan pesan yang berlebihan dengan menjelaskan
keunggulan tentang suatu produk yang tidak dimiliki oleh produk yang
ditawarkan, serta tidak jarang mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai
etika, sehingga iklan-iklan tersebut dianggap sebagai citra bisnis yang
negatif.
Shopee merupakan salah satu aplikasi yang menyediakan
periklanan online merupakan situs yang berfokus pada aktivitas jual beli.
Semua iklan yang ada di situs ini dibuat oleh pemilik toko online Shopee
sendiri, sedangkan periklanannya dikelola langsung oleh aplikasi Shopee.
Dilihat dari hubungan antara produsen dengan konsumen, iklan
mempunyai posisi strategis yang harus mendapat perhatian serius dari
aspek etika bisnis yang Islam. Sehingga menurut Yusuf Qardhawi, media
informasi yang mempromosikan ide-ide rusak yang dapat mengikis aqidah

12

Ibid.
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dan perilaku umat Islam adalah lebih berbahaya dari pada makanan yang
rusak, minuman yang tercemar atau narkotika yang mematikan sebab yang
terakhir ini hanya merusak anggota badan, sedangkan media informasi
merusak jiwa dan akal pikiran manusia.13
Berdasarkan pengamatan penulis, banyak periklanan yang ada
dalam jual beli online berlaku tidak jujur terhadap produk yang mereka
iklankan, seperti halnya dengan iklan-iklan yang ada di aplikasi Shopee,
banyak ditemui iklan-iklan yang dideskripsikan tidak sesuai dengan
kenyataan barang yang sebenarnya. Banyak konsumen membeli suatu
produk karena ketertarikan setelah melihat iklan, tetapi setelah produk
yang dipesan sampai di tangan konsumen, kualitas produk yang diiklankan
sangat jauh berbeda dengan yang di kirimkan. Padahal dengan sifat yang
jujur dan amanah dalam berjualan akan mendatangkan keberkahan Allah
Swt. atas dagangannya, sedangkan dengan berperilaku yang tidak jujur
atau berbohong dalam berjualan, sekalipun kita mendapatkan keuntungan
yang besar, namun tidak akan mendatangkan keberkahan dan pelanggan
yang merasa dicurangi tidak akan lagi membeli dagangannya.
Iklan yang mengandung unsur penipuan, sungguh merupakan suatu
praktik perdagangan yang tidak adil atau sangat merugikan konsumen
ketika kualitas barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan barang yang
diiklankan.

13

Oleh

karena

itu,

dunia

periklanan

sangat

penting

Yusuf Qardhawi, Daurul Qiyam wal Akhlaq filIqtishadil Islami, terj. Zainal Arifin dan
Dahlia Husin, Get. I,( Jakarta; Gemalnsani Press, 1997), h. 174.
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mempertimbangkan etika yang diatur dalam Islam untuk memasarkan
suatu produk kepada masyarakat.
Menurut hukum Islam, jual beli akibat etika periklanan yang tidak
jujur seperti contoh di atas sudah dapat digolongkan ke dalam jual beli
yang tidak memenuhi syarat umum sahnya sebuah jual beli. Syarat umum
yang hilang adalah jual beli harus bebas dari cacat. Hukum Islam melarang
penjual menjual barang yang tidak jelas, karena jual beli yang seperti ini
akan mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak sehingga
mendatangkan kerugian finansial.14 Firman Allah Swt dalam Al-Qur’an
surah an-Nisa’ (4) 29:

         
             
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”15
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, muncul
masalah terhadap etika periklanan dalam jual beli online, untuk itu perlu
kiranya dilakukan penelitian yang mengkaji masalah etika periklanan
dalam jual beli online ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Dari

14
15

h. 84.

Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.102.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008),
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masalah tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Periklanan dalam Jual Beli Online
(Studi di Aplikasi Shopee dan Toko Online Insanishop Bandar
Lampung)”.
D. Fokus Penelitian
Penelitian atau reseach yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal
yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus
penelitian pada area yang diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan maka
akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar
belakang diatas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah terletak
pada etika periklanan dalam jual beli online yaitu tinjauan hukum Islam
terhadap etika periklanan dalam jual beli online di Aplikasi Shopee dan
Toko Online Insanishop Bandar Lampung.
E. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah
dalam penelitian, sebagai berikut:
1. Bagaimanakah etika periklanan dalam jual beli online di Aplikasi
Shopee dan toko online Insanishop Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap etika periklanan dalam jual
beli online di Aplikasi Shopee dan toko online Insanishop Bandar
Lampung?
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F. Signifikasi Penelitian
Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan
penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian tentang etika
periklanan dalam jual beli online di aplikasi Shopee dan toko online
Insanishop Bandar Lampung dapat bermanfaat atau berguna baik secara
teoritis maupun praktis. Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Secara Teoritis
Peneliti

berharap

penelitian

ini

mampu

memberikan

pemahaman terhadap masyarakat mengenai pandangan hukum Islam
terhadap etika periklanan dalam jual beli online, dan diharapkan dapat
memperkaya khazanah pemikiran keislaman serta dapat menambah
hasil penelitian baru bagi civitas akademik Fakultas Syari’ah, Jurusan
Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah), Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung.
b. Secara Praktis
Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
dengan ilmu syari’ah di Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung.
G. Metode Penelitian
Metode disini diartikan sebagai suatu cara untuk teknis yang
dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri

12

diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan
untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati
dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.16
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya karena metode kualitatif
dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengelolah datanya.
Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka
dibutuhkan serangkaian langkah-langkah sistematis. Adapun langkahlangkah tersebut sebagai berikut:
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan
(field research) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif
latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit
sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga
atau masyarakat.17 Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian dan
penyusunan adalah etika periklanan di aplikasi Shopee dan toko
online Insanishop Bandar Lampung.
b. Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu jenis
penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan atau hasil

16

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara,
2010), h. 24.
17
Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),
h. 46.
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penelitian secara objektif, tepat, dan peka terhadap gejala yang
terjadi pada individu atau kelompok tertentu.18
2. Sumber Data
Sumber data adalah sumber dimana data penelitian ini dapat di
peroleh.19 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
a. Data Primer
Data primer adalah suatu data yang diperoleh atau bersumber
langsung dari objek penelitian atau informan, sumber data dari
penelitian ini adalah melakukan observasi dan data berupa
keterangan-keterangan dari narasumber, antara lain pemilik toko
online sakaligus pembuat iklan, dan dari pengelola aplikasi Shopee.
Dalam penelitian ini peneliti meninjau langsung kegiatan periklanan
yang ada di aplikasi Shopee, dan wawancara langsung kepada
pemilik toko online Insanishop Bandar Lampung.
b. Data Sekunder
Data sekunder yang berfungsi menjadi mendukung dari
masalah dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku dan
dokumen penting yang berhubungan dengan etika periklanan dalam
jual beli online di Aplikasi Shopee dan toko online Insanishop.
3. Teknik Pengumpulan Data

18
19

Ibid., h. 48.
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1998), h. 91.
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Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data yaitu:
a. Wawancara (interview)
Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan
informasi dengan tanya jawab. Wawancara digunakan sebagai teknik
pengumpulan

data

apabila

peneliti

ingin

melakukan

studi

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.20
Wawancara dalam penelitian ini diambil dari responden periklanan
yang ada di toko online Insanishop pada aplikasi Shopee.
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
tanya jawab melalui emile dan fecebook ke akun resmi Shopee
sebagai alat komunikasi kepihak aplikasi Shopee untuk mendapatkan
informasi yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti juga
melakukan wawancara langsung kepada pemilik toko online
Insanishop Bandar Lampung selaku pihak pembuat iklan di aplikasi
Shopee.
b. Observasi
Observasi

merupakan

teknik

pengumpulan

data

yang

mengharuskan penelitian terjuan ke lapangan mengamati hal-hal
yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala
alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 21 Teknik
observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi
20

Sugiyono,
Alfabeta,2011), h.137.
21
Ibid, h. 203.

Metode

Penelitian

Kuantitatif

Kualitatif

dan ARD,

(Bandung:
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perilaku penelitian. Tetapi tidak semua harus diamati oleh peneliti,
hanya hal-hal yang terkait atau yang relevan dengan data-data yang
dibutuhkan. Tugas dari penelitian kualitatif adalah mengamati ruang
atau tempat untuk dicatat atau digambar.22
Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung periklanan
yang ada di aplikasi Shopee dan toko online Insanishop. Selain itu
penulis juga mencatat hal-hal yang berkaitan dengan tema penelitian
untuk mempermudah dalam menganalisis etika periklanan yang ada
di aplikasi Shopee dan toko online Insanishop.
c. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah
kehidupan,

biografi,

peraturan

dan

kebijakan.23

Penyusun

mengumpulkan data berupa proses pembuatan suatu iklan pada
aplikasi Shopee dan toko online Insanishop, ketentuan periklanan
yang ada di aplikasi Shopee, gambar-gambar iklan yang ada di toko
online Insanishop pada aplikasi Shopee, serta mengkaji bahanbahan pustaka yang berkenaan dengan perilaku periklanan yang
diatur dalam hukum Islam.
4. Pengolahan Data
Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah
pengolahan data. Pengelolahan data umumnya dilakukan dengan cara:
22
23

Ibid, h. 204.
Ibid, h. 240 .
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a. Editing
Editing yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa
kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk
mengadakan

pemeriksaan kembali apakah data-data yang

terkumpul sudah cukup lengkap, benar atau sudah relevan dengan
data yang diperoleh dari studi literature yang berhubungan dengan
penelitian maupun data dari lapangan.24
b. Coding
Pemberian tanda kata yang diperoleh berupa penomoran
ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang
menunjukan kelompok atau golongan tertentu atau klasifikasi
berdasarkan jenisnya.
c. Sistematis
Yaitu bertujuan untuk merapihkan dan menempatkan datadata yang telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika
penulisan, atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara
melakukan pengelompokan data, yang telah di edit dan kemudian
diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.
5. Metode Analisa Data
Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka
selanjutnya diadakan teknik menganalisa data yang dilakukan dengan
cara analisa kualitatif, yang berarti upaya sistematis dalam penelitian

24

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian…., h. 82.
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yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran
yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu
atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk
di

dalamnya

adalah

kaidah

dan

teknik

untuk

memuaskan

keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk
menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.
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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Kajian Teori
1. Teori Periklanan
a. Pengertian Iklan
Kata iklan (advertising) berasal dari bahasa Yunani. Adapun
penegertian iklan secara komprehensif adalah semua bentuk aktivitas
untuk mengahadirkan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa
secara nopersonal yang dibayar oleh sponsor tertent, iklan juga dapat
diartikan sebagai pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi
publik tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui sesuatu
media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada
sebagian atau seluruh masyarakat.1
Iklan juga dapat didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan
suatu produk dan ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media,
dengan membayar ruangan atau waktu yang disediakan media masa
itu untuk menyiarkan atau mengumumkan pesan tersebut. Untuk
zaman sekarang media yang digunakan oleh pelaku usaha tidak hanya
berupa promosi lisan atau tulisan-tulisan saja, namun sudah menyebar
pada seluruh media komunikasi dan telekomunikasi yang tersedia
seperti surat kabar, televisi, faks, telepon dan internet.2

1

Mabarroh Azizah, Etika Perilaku Periklanan dalam Bisnis Islam, Jurnal Ekonomi
Syariah Indonesia, Volume III, No.1, (Juni 2013), h.39.
2
Syabbul Bahri, Hukum Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal
Epistemé, Vol. 8, No. 1, (Juni 2013), h. 142-143.
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Periklanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan iklan,
sementara kata dasarnya, yaitu iklan, berarti:
1. Berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar
tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan.
2. Pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang
dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan
majalah atau di tempat umum.3
3. Beberapa karakteristik iklan yang masih sering digunakan hingga
sekarang. Pertama, iklan sebagai bentuk promosi berbayar karena
pihak sponsor atau klien harus mengeluarkan biaya untuk membuat
dan menempatkan iklan di media massa. Kedua, iklan harus
disampaikan melalui media komunikasi yang mampu meraih target
pasar atau khalayak dalam jumlah besar.4
Adapun ciri-ciri khas iklan yaitu:
1. Public presentation (penyajian di muka umum), iklan merupakan
suatu sarana komunikasi yang sangat bersifat umum.
2. Pervasivees (penyerahan menyeluruh), iklan merupkan medium
yang diserap secara menyeluruh dan memungkinkan pihak
perusahaan untuk menaggulangi pesannya itu berulang-ulang.
3. Expresivenes (daya ungkap yang kuat), iklan memberikan peluang
untuk menampilkan perusahaan serta produknya dengan cara yang
3

Evelyn Hendriana, Rencana Pengembangan Periklanan Nasional 2015-2019, (Jakarta:
Republikasi Solusi, 2014), h. 5.
4
Ibid., h. 6.
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amat mengesankan dengan penggunaan cetakan, bunyi dan warna
secara pandai.
4. Impreseonality (kurang kepribadian), iklan senantiasa bersifat
umum, daya meyakinkan dan mengungkapkan masih kurang.5
b.

Pengertian Iklan Internet
Semakin perkembangan globalisasi, internet hadir sebagai
media baru dalam situs pencarian. Internet sangat berpengaruh dalam
ranah komunikasi publik, dengan ruang lingkupnya sangat luas untuk
konsultasi dan pencarian berdasarkan keinginan pengguna, serta
pasokan konektivitasnya yang canggih. 6
Sebagai

situs

pencarian,

internet

mempermudah

para

penggunanya untuk membantu mencari hal yang dibutuhkan oleh
penggunanya. Bukti dari pengaruh dengan adanya internet adalah
berpindahnya

pemasaran dengan menggunakan situs internet.

Contohnya saja iklan yang saat ini sangat mudah kita temukan di
internet. Internet sebagai ruang maya atau informasi super cepat
(information superhighway) yang memungkinkan terjadinya transfer
informasi secara elektronik.7 Sehingga internet mampu memudahkan
kita untuk memperoleh suatu informasi dan dapat terhubung dengan
cepat kepada yang lainnya. Internet saat ini dapat digunakan untuk
melakukan kegiatan promosi suatu jasa atau produk. Jadi, Iklan

5

Mabarroh Azizah, Etika Perilaku Periklanan…., h. 39.
Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h. 117.
7
Monle Lee dan Carla Johnson, Prinsip – Prinsip Pokok Periklanan dalam Perspektif
Global, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 382.
6
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internet merupakan salah satu bentuk kegiatan promosi untuk
mengenalkan suatu produk atau jasa yang dilakukan secara online.
Iklan internet merupakan iklan yang tidak menggunakan media
televisi, radio, media cetak, lembaga jasa iklan luar ruang, dan
bioskop sebagai alat promosinya, akan tetapi dengan menggunakan
jaringan internet sebagai alat penghubungnya kepada masyarakat,
contohnya iklan yang ada di aplikasi Shopee, Lazada, Toko
Bagus.com dan lain sebagainya.8
Menurut Tuten, dengan hadirnya internet memberikan
lingkungan virtual baru bagi praktik-praktik pemasaran. Pada
pemasaran tradisional ada tiga praktik yang bisa dilihat dari
munculnya media sosial, pertama, tidak hanya media cetak dan
elektronil yang menjadi jenis media yang digunakan saat ini. Namun,
kini mulai beralih ke media sosial. Kedua, dengan adanya internet dan
media sosial, iklan sebagai media komunikasi yang berbayar
cenderung berbiaya kecil. Bahkan, kadang tanpa biaya sama sekali.
Ketiga, setelah menggunakan media sosial, iklan yang merupakan
komunikasi satu arah, sekarang bisa memberikan arah balik atau
komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli.9 Sehingga ada
banyak pilihan media yang bisa digunakan dengan adanya iklan
internet atau sering disebut dengan iklan online, bahkan iklan online
hanya bermodalkan akun pada media internet ataupun media sosial
8

Frank Jefkins, Periklanan, (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 86.
Rulli, Nasrullah, Media Sosial Prespektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi,
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), h. 160-162.
9
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dan biayanya cendrung lebih murah dibanding dengan iklan biasanya.
Dalam iklan online konsumen bisa langsung menanyakan produk yang
ingin dia beli melalui online.
c. Fungsi Periklanan
Iklan merupakan media komunikasi antara produsen dan
pasaran, antara penjual dan calon pembeli yang berisi pesan-pesan.10
Pada umumnya ada dua fungsi iklan yaitu iklan sebagai pemberi
informasi dan iklan sebagai pembentuk pendapat umum.11 Iklan
sebagai pemberi informasi lebih menekankan kepada penyampaian
informasi yang sebenarnya kepada masyarakat tentang produk yang
ingin atau sedang ditawarkan di pasar. Sasaran iklan adalah agar
konsumen dapat mengetahui dengan baik produk itu sehingga
akhirnya memutuskan untuk membeli produk itu. Dalam hal ini iklan
lebih mirip dengan brosur.12
Iklan akan memberikan informasi yang lengkap dan akurat
kepada masyarakat tentang sesuatu yang dipromosikan. Kelengkapan
dan keakuratan informasi yang disampaikan meliputi kegunaan
barang, komposisi dan kombinasi elemen yang dipakai dalam
pembuatannya, sifat atau karakter barang dan keterangan-keterangan
lainnya tentang barang tersebut. Sedangkan fungsi iklan sebagai
pembentuk pendapat umum lebih mirip dengan fungsi propaganda
10

Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam,
(Yogyakarta: BPFE, 2004), h.274.
11
A. Sonny Keraf, Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya, (Yogyakarta: Kanisius,
1998), h. 198.
12
Ibid.,h. 198-199.
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politik yang berusaha mempengaruhi masa pemilih. Dengan kata lain
fungsi iklan adalah untuk menarik masa konsumen untuk membeli
suatu produk atau lebih bersifat persuasif (bersifat membujuk secara
halus).13 Fungsi periklanan dibagi menjadi 5 yaitu:
1) Memberi Informasi, iklan berfungsi sebagai pemberi informasi
produk akan kegunaan, tempat, bentuk dan milik perusahaan.
Dengan periklanan nilai suatu produk akan bertambah dengan
menampilkan manfaat akan produk dan lainnya.
2) Membujuk dan mempengaruhi, tidak hanya memberikan informasi
saja, iklan juga bermanfaat untuk membujuk dan mempengaruhi
pembeli agar membeli produk yang diiklankan. Iklan yang sifatnya
membujuk biasanya akan dipasang di media elektronik dan media
cetak. Selain itu juga iklan dapat membujuk jika ada produk yang
sama, maka penjual saling bersaing untuk menciptakan iklan yang
unggul.
3) Menciptakan kesan (image), dengan sebuah iklan, perusahaan akan
membuat suatu image akan produk tersebut. Maka pemasangan
iklan selalu berusaha menciptakan iklan dengan sebaik-baiknya.
Dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat, konsumen
membeli barang secara tidak rasional hanya atas dasar image barnd
tersebut.

13

Amalia Rahmaniah, Etika Bisnis Dalam Periklanan, Jurnal Millah, Vo. IX, No. 1, (Agustus
2009), h.17.
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4) Memuaskan keinginan, informasi yang dicantumkan dalam iklan
harus jelas, produk yang diiklankan harus memenuhi keinginan
konsumen, seperti misalnya kandungan gizi, vitamin dan harga
harus dicantumkan dalam produk makanan. Periklanan merupakan
alat promosi untuk mencapai tujuaan berupa pertukaran informasi
yang dapat meyakinkan dan memuaskan keinginan konsumen.
5) Periklanan merupakan alat komunikasi, periklanan merupakan alat
komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli, sehingga apa
yang diinginkan keduanya dapat terpenuhi secara efektif dan
efisien.14
Penggunaan dan pemilihan media iklan tergantung dari tujuan
perusahaan. Masing-masing media memiliki tujuannya sendiri. Paling
tidak ada 4 macam tujuan dan fungsi penggunaan iklan sebagai media
promosi, yaitu:
1) Untuk memberitahu tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan
produk yang dimiliki suatu perusahaan, seperti peluncuran produk
baru, keuntungan dan kelebihan suatu produk atau informasi
lainnya.
2) Untuk

mengingatkan

kembali

kepada

pelanggan

tentang

keberadaan atau keunggulan produk yan ditawarkan.
3) Untuk menarik peratian dan minat para pelanggan baru dengan
harapan mereka tertarik untuk membeli produk yang diiklannkan.
14

Onny Fitriana Sitorus dan Novelia Utami, Strategi Promosi Pemasaran, (Jakarta: FKIP
Uhamka, 2007), h. 22-24.
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4) Mempengaruhi pelanggan saingan agar berpindah keproduk dari
perusahaan yang mengiklankan.15
Tujuan dan fungsi iklan merupakan pembentukan citra sebuah
produk dan perusahaan di mata masyarakat. Citra ini terbentuk oleh
kesesuaian antara kenyataan sebuah produk yang diiklankan dengan
informasi yang disampaikan dalam iklan. Maka prinsip etika bisnis
yang paling relevan dalam hal ini adalah kejujuran. Dengan demikian,
iklan yang membuat pernyataan salah atau tidak benar dengan maksud
memperdaya konsumen adalah sebuah tipuan.16
d. Macam-Macam Iklan
Macam-macam iklan dapat diuraikan sebagai berikut yaitu
iklan offline dan iklan online, iklan offline adalah segala jenis iklan
yang tidak menggunakan internet, contohnya iklan yang terdapat pada
baliho, spanduk, poster, koran, majalah dan lain sebagainya.
Sedangkan iklan online adalah segala jenis iklan yang menggunakan
jasa internet, seperti iklan produk-produk yang ada di aplikasi Shopee,
Lazada, Tokobagus.com, belanjaqu.com dan lain sebagainya.17
e. Etika Periklanan
Konsumen

Menurut

Undang-Undang

Perlindungan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan secara langsung
pengertian iklan, namun dijelaskan definisi dari promosi. Iklan adalah

15

Ibid., h. 34.
Mabarroh Azizah, Etika Perilaku Periklanan…., h. 41.
17
Morissa, Periklanan: Komunikasi Pemasaran Terpadu, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 20.
16
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bagian dari promosi. Iklan disampaikan melalui beberapa media
khusus seperti televisi, koran, radio, majalah dan sebagainya.
Sedangkan

promosi

mempengaruhi

konsumen

melalui

beberapa jalan seperti iklan, demonstrasi, mendatangi rumah-rumah,
papan reklame dan lain-lain. Iklan juga merupakan bagian reklame,
reklame diartikan sebagai seruan berulang-ulang untuk mempengaruhi
konsumen dalam mengambil keputusan dalam pembelian produk
pemenuh kebutuhan mereka. Reklame juga merupakan bagian dari
promosi.18
Meskipun dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada definisi secara
langsung masalah iklan, namun diatur hal-hal yang dilarang dilakukan
oleh pelaku usaha periklanan.
Larangan pemasangan iklan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:19
(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan,
kegunaan dan harga barang dan/atau jasa serta ketepatan waktu
penerimaan barang dan/atau jasa;
b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;

18

Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, (Bandung: Alfabeta,
2013), hal. 194-195.
19
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 17 ayat
(1-2).
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c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai
barang dan/atau jasa;
d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang
dan/atau jasa;
e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang
berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan mengenai periklanan.
(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang
telah melanggar ketentuan pada ayat (1).
Sedangankan pengertian pelaku usaha itu sendiri didefinisikan
dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.20 Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian
tersebut adalah perusahaan koperasi, importer, BUMN, pedagang,
distributor dan lain sebagainya.

20

Ibid, Pasal 1 angka 3.
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Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan
bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung jawab ata iklan yang
diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.21
2. Etika Periklanan Menurut Hukum Islam
a. Pengertian Etika Menurut Islam
Etika berasal dari Bahasa Yunani ethos yang berarti adat istiadat
atau kebiasaan. Dalam hal ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup
yang baik, baik pada diri seseorang maupun kepada masyarakat ataupun
sekelompok masyarakat. Hal ini menunjukan bahwasanya etika
berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, dan segala
kebiasaan yang dianut atau diwariskan dari satu orang ke orang lain
atau dari satu generasi ke genarasi selanjutnya. 22
Etika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang
baik dan buruknya manusia dalam berperilaku di tengah masyarakat,
yang dapat ditentukan oleh akal. Etika Islam berfungsi mengarahkan
manusia kepada segala perbuatan yang diridhoi Allah SWT. dan
meninggalkan segala perbuatan yang dilarang dalam syari‟ah. Dengan
melaksanakan etika Islam maka seseorang akan terjauhkan dari
pikiran-pikiran dan perbuatan-berbuatan yang tidak terpuji dan
menyesatka.23

21

Ibid, Pasal 20.
A. Sonny Keraf, Etika Bisnis…., h. 14.
23
Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan
Nasional dengan Syari‟ah (Malang: UIN Malang, 2008), h. 309.
22
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Etika adalah suatu cabang ilmu filsafat yang mencari jawaban
atas

pertanyaanpertanyaan

moral.

Etika

berisi

prinsip-prinsip

moralitas dasar yang dapat mengarahkan perilaku manusia. Dengan
semakin kompleksnya masalah moralitas di dunia modern, tidaklah
mudah menerapkan dikotomi (benar salah) pada setiap masalah moral.
Setiap masalah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang dapat
menghasilkan pendapat atau penilaian yang berbeda-beda.24
Prinsip-prinsip moralitas yang menjadi dasar dalam etika
bisnis Islam, yaitu seperangkat nilai tentang baik, buruk dan salah
dalam dunia bisnis.Pada dasarnya, etika sangat berpengaruh terhadap
para pelaku usaha atau pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian,
tindakan dan perilakunya. Antara etika dan hukum bisnis syari‟ah
terdapat hubungan yang sangat erat. Keduanya tidak dapat dipisahkan
karena saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dalam arti lain
bahwa para pelaku bisnis harus komitmen terhadap seperangkat nilai
dan aturan dalam etika bisnis Islam, yaitu dalam berprilaku,
bertansaksi, berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan
selamat.25
Etika dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orangorang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait
di dalamnya. Karena untuk mewujudkan etika dalam bisnis perlu
pembahasan yang transparan antara semua pihak yang terlibat baik itu
24
25

Mabarroh Azizah, Etika Perilaku Periklanan…., h. 41.
Ibid., h. 44.
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pelaku usaha, pemerintah, masyarakat dan lainnya agar semua pihak
dapat menjalankan etika dan tidak berpijak kepada apa yang mereka
inginkan.
Pandangan hukum Islam menyatakan bahwa seseorang
pengusaha dalam menjalankan usahanya bukan sekedar untuk mencari
keuntungan

melainkan

juga

untuk

mencari

keberkahan

dan

kamantapan dari usaha yang dilakukan dengan memperoleh
keuntungan yang wajar serta diridhoi oleh Allah Swt. Karena di dalam
Islam, tuntutan bekerja dan berusaha adalah sebuah kewajiban bagi
setiap muslim untuk mencari rizeki yang halal dan agar terpenuhinya
kebutuhan sehari-hari.
Nilai yang membedakan Islam dengan materialisme adalah
bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara ekonomi dan etika,
sebagaimana Islam tidak memisahkan antara ilmu dan akhlak. Hal ini
sesuai dengan tujuan diutusnya Rasulullah Saw, yaitu untuk
menyempurnakan akhlak manusia.26
Beberapa pengertian etika yang telah dikemukakan di atas,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian etika dalam
pandangan Islam adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
tindakan atau aktivitas bisnis harus dilakukan berdasarkan syari’at
Islam untuk memperoleh kebaikan didunia dan diakhirat serta
mendapatkan keridhoan dan keberkahan dari Allah SWT.

26

Mardani, Hukum Ekonomi Syari‟ah di Indonesia, (Bandung: Rafika Aditama) h. 22.
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Terdapat 6 prinsip beretika yang digunakan di dalam Islam
yaitu, prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan,
prinsip kemurahan hati, prinsip kejujuran, dan prinsip moralitas. 27
b. Periklanan Menurut Hukum Islam
Dewasa ini, perkembangan perekonomian, perdagangan dan
perindustrian dari hari kehari kian meningkat. Bahkan telah
memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen karena
terdapat

beragam

variasi

produk

barang

yang

ditawarkan.

Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh
teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang
gerak bebas dalam setiap transaksi perdagangan sehingga barang yang
dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi.
Sebagaimana diketahui bahwa pada zaman sekarang, untuk
mempromosikan

barang

dagangannya,

seseorang

banyak

menggunakan sarana iklan yang memikat, baik yang disampaikan
dalam bentuk tulisan, lisan, maupun gambar, baik secara online
maupun offline. Tidaklah mengherankan jika dijumpai banyak umat
manusia yang dikelabui dengan model iklan atau promosi barang
lainnya, lantaran promosi tersebut hanya bohong semata dan tidak
terbukti dalam realita. Dasar hukum mengenai periklanan adalah
sebagai berikut.

27

Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis Membangun…..,h. 369.
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Artinya: Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang
kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah
dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada
suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu
menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S Al-Hujurat (49) : 6)28
Maksut ayat diatas adalah bahwa ayat ini termasuk ayat yang
mengajarkan

adab

dan

akhlak

yang

baik,

yaitu

keharusan

mengklarifikasi akan suatu berita agar tidak mudah mengikuti kabar
berita yang tidak bertanggung jawab. Dan juga tidak mudah
menghukumi orang dengan berbekal informasi yang samar dan tidak
pasti kebenaranya.
Iklan dengan pujian yang tidak benar, yaitu melakukan pujian
yang terdapat kebohongan di dalamnya atau melakukan penipuan,
Perbuatan semacam ini adalah zalim dan diharamkan. Sebagai agama
rahmatan lil‟alamin, tentunya Islam tidak membiarkan begitu saja
tindakan yang mengarah pada risiko adanya tipuan atau gharar dalam
jual beli. Hal ini karena kerelaan antara dua pihak yang berinteraksi
dalam jual beli tersebut tidak dapat terwujud padahal Allah menyuruh
adanya kerelaan dalam sebuah transaksi sebagaimana firman Allah
Swt QS. al-Nisa’: 29.

28

Q.S Al-Hujurat (49) : 6.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S an-Nisa (4) : 29)29.
Ayat

ini

menjelaskan

bahwa

Allah

Swt.

memberi

pengecualian atas kebolehan memakan harta hasil perniagaan yang
didapatkan dengan jalan sukarela, dan Allah mengharamkan untuk
memakan harta dengan jalan yang batil. Oleh karenanya tidak
diragukan lagi bahwa tindakan yang menipu baik secara lisan maupun
perbuatan termasuk memakan harta dengan jalan batil karena di
dalamnya tidak mengandung unsur kerelaan. Terdapat banyak hadis
yang menunjukkan keharaman penipuan (gharar), di antaranya adalah
sebagai berikut:

صههً ه
صا ِة َو َع ٍْ بَي ِْع ْان َغ َر ِر
َ َّللاُ َعهَ ْي ِّ َو َسهه َى َع ٍْ بَي ِْع ْان َح
َ َّللا
ِ ََهًَ َرسُى ُل ه
Artinya:”Sesungguhnya Nabi Saw melarang jual beli hasat dan jual
beli gharar.30
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Islam tidak melarang
bentuk promosi periklanan, sebagaimana diketahui bahwa prinsip
29
30

t.t.), h. 21.

Q.S an-Nisa (4) : 29.
Al-Naysaburi, Sahih Muslim. Juz III (Beirut: Dar al-Jail dan Dar al-Afaq al-Jadidat,
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dalam mu‟amalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang
melarangnya. Atas dasar itu maka hukum iklan penjualan pada
asalnya adalah boleh, selama dilakukan menurut cara yang dibenarkan
oleh syariat, tidak menimbulkan bahaya, penipuan ataupun gharar.
c. Etika Periklanan Menurut Hukum Islam
Agar tidak saling merugikan dalam menjalankan roda
bisnisnya, manusia memerlukan seperangkat nilai dan aturan yang
dapat dijadikan pegangan dalam segala aktivitas bisnisnya. Moral
terdiri dari seperangkat aturan yang memonitor perilaku manusia serta
menetapkan sesuatu perbuatan mana yang baik atau mana yang buruk.
Dalam menilai perilaku manusia, moral dapat dijadikan sebagai tolak
ukurnya. Suatu contoh dari perbuatan yang dianggap tidak bermoral
seperti

mengurangi

timbangan,

menipu,

memanipulasi

dan

sebagainya. Sedangkan contoh dari tindakan yang bermoral adalah
menolong orang lain, jujur, memberi sumbangan, sedekah, infak dan
lain sebagainya.31
Etika bisnis Islam hadir sebagai wujud antisipasi terhadap
banyaknya penyimpangan dan kecurangan dalam dunia bisnis,
misalnya penipuan, penggelapan, dan pemerasan yang kemudian
menjadi latar belakang munculnya etika bisnis. Etika bisnis dianggap

31

O.P Simorangkir, Etika Bisnis, (Jakarta: Yagrat, 1998), h. 44.
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memiliki seperangkat alat yang mampu untuk mengubah hal-hal yang
negatif menjadi positif dalam dunia bisnis.32
Etika bisnis Islam didasarkan pada Al-Qur‟an dan Hadits,
pemikiran para ulama dalam bentuk ijma‟ ataupun qiyas, dan
pengalaman bisnis dikalangan umat Islam.33 Dalam etika bisnis Islam
terdapat lima konsep kunci (aksioma dasar) yaitu:34
1) Ketuhanan.
Dunia bisnis Islam, konsep ketuhanan melekat pada setiap
aktivitas bisnis. Dalam bidang ibadah maupun dalam urusan
muamalah manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap
Allah. Dalam urusan bisnis, ajaran Allah meletakkan konsep dasar
halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi yang
berhubungan dengan akuisisi, disposisi dan semacamnya. Segala
hal yang berhubungan dengan harta benda dilihat dan dihukumi
dengan kriteria halal atau haram. Dalam etika bisnis penerapan
konsep ketuhanan yaitu seorang pengusaha muslim tidak akan
diskriminatif terhadap setiap orang yang terkait dengan bisnisnya.
Seorang pengusaha muslim hanya takut dan cinta kepada Allah
sehingga dia tidak akan dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis. Dan
seorang pengusaha muslim tidak akan menimbun kekayaannya
dengan serakah.

32

Indri, Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2015), h. 348.
33
Ibid.
34
Ibid., h. 348-358
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2) Kepemilikan harta
Menurut Muhammad Syafi’i Antonio bahwa pemilik
mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta
benda adalah Allah. Kepemilikan oleh manusia hanyalah bersifat
relative, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelolah dan
memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan-Nya. Manusia hanya
sebagai pemegang amanah karena tidak mampu mengadakan benda
dari tiada. Dalam bahasan Einstein, manusia tidak mampu
menciptakan energi, yang manusia lakukan adalah mengubah suatu
bentuk energi ke energy lainnya. dan pencipta energy itu adalah
Allah Swt.
3) Kejujuran
Menjadi orang kuat secara moral adalah harus menjadikan
kejujuran sebagai dasar dari setiap usahanya. Rasulullah sangat
menganjurkan kejujuran dalam segala bentuk aktivitas. Seseorang
pembisnis harus berlaku jujur yang dilandasi keinginan agar orang
lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana dia
menginginkannya

dengan

cara

menjelaskan

kelemahan,

kekurangan, serta kelebihan barang yang ia ketahui kepada orang
atau mitranya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh
orang lain. Lawan dari sifat jujur adalah menipu (curang), yaitu
menyembunyikan cacat tetapi menonjolkan kelebihan barang.
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Perlakuan para pembisnis seperti ini pada umumnya sering menipu
masyarakat dalam memilih suatu barangnya.
4) Tanggung jawab
Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan amanat
yang dibebankan kepadanya dengan sebaik mungkin sehingga
tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan amanat.
Dalam etika bisnis penerapan konsep tanggung jawab adalah
seorang pengusaha muslim harus memikul tanggung jawab yang
tertinggi atas segala perbuatan dan tindakan yang dilakukannya,
tekanan bisnis atau perilaku yang tidak etis juga dari setiap orang,
tidak bisa menjadi alasan atas tindakannya yang tidak etis.
5) Keadilan
Adil pada hakikatnya adalah bahwa kita memberi kepada
siapa saja apa yang menjadi haknya, maka tuntunan paling
dasarlah adalah perlakuan sama terhadap semua orang, tentu dalam
situasi dan keadaan yang sama. Misalnya seorang menjual barang
dagangannya dengan kualitas, jumlah, ukuran serta waktu yang
sama pada orang lain, di samping konsep-konsep tersebut, wilayah
halal dan haram dalam bisnis juga penting untuk dipelajari.
Sesuatu yang halal akan dianggap berhubungan dengan wilayah
bisnis yang halal, dan bersifat etis juga. Dan esuatu yang haram
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akan dianggap berhubungan dengan wilayah bisnis yang juga
haram dan karenanya bersifat tidak etis.35 Hadits Nabi Saw.

ٌ َاٌ ْان َحالَ َل بَي ٌٍِّ َو ِإ هٌ ْان َح َرا َو بَي ٌٍِّ َوبَيَُْه ُ ًَا ُي ْشت َِبه
ه
ات الَ يَ ْعهَ ًُه هٍُ َك ِثي ٌر
ًِض ِّ َو َي ٍْ َوقَ َع ف
ِ ْت ا ْستَ ْب َرأَ نِ ِديُِ ِّ َو ِعر
ِ اس فَ ًَ ٍِ اتهقًَ ان ُّشبُهَا
ِ ِي ٍَ انُه
ُ ُىش
ٌْ َك أ
ِ ت َوقَ َع ِفً ْان َح َر ِاو َكانرها ِعً يَرْ َعً َح ْى َل ْان ِح ًًَ ي
ِ ان ُّشبُهَا
ُّار ُي
ِ يَرْ تَ َع فِي ِّ أَالَ َو ِإ هٌ نِ ُك ِّم َيهِ ٍك ِح ًًً أَالَ َو ِإ هٌ ِح ًًَ ه
ِ َّللا َي َح
Artinya:“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang
haram pun jelas. Diantara keduanya terdapat perkara syubhat yang
masih samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang.
Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka
ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa
yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada
perkara
haram.
Sebagaimana
ada
pengembala
yang
menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir
menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah
larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkaraperkara yang diharamkan-Nya.”(HR.Bukhari no. 2051 dan Muslim
no.1599)36
Berhubungan dengan iklan, maka menjadi sebuah keharusan
untuk menegakkan etika dalam periklanan, sehingga iklan tidak hanya
akan menguntungkan dan memberi manfaat bagi produsen karena
akan mendekatkan dan menarik minat konsumen kepada produknya,
tetapi diharapkan iklan juga harus memberikan manfaat kepada
konsumen yang biasanya berada pada posisi yang lebih mudah utuk
dirugikan.
Etika yang harus diperhatikan dalam periklanan yang sesuai
dengan tuntunan Islam yaitu:37

35

Rafik IssaBeekun, Etika Bisnis Islami, terj. Muhammad, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004), h. 49.
36
Mustafa Diib Al-Bugha, Fiqih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-Hukum Islam
Mazhab Syafi‟i, (Solo: Media Zikri, 2009), h. 257.
37
Ali Hasan, Marketing dan Bank Syariah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 26.
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1) Jangan mudah mengobral sumpah, dalam membuat iklan kita
dilarang untuk membuat janji apabila janji tersebut tidak bisa
ditepati. Dalam etika periklanan bersumpah secara berlebihan
dilarang karena hal tersebut dapat merusak nilai-nilai ke-Islaman.
Sebab sekarang ini banyak ditemui dalam iklan, perusahaanperusahaan yang melakukan promosi melalui iklan dengan
melebih-lebihkan dan berkata yang tidak sebenarnya. Padahal
Allah Swt. dan Nabi Muhammad telah memberikan aturan dan
larangan mengenai hal ini. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S
An-Nisa’ (4): 9.

         
     
Artinya:dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang
lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan
hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.38
2) Jujur, kujujuran merupakan syarat yang paling mendasar dalam
kegiatan periklanan, karena kejujuran akan membawa perdamaian
dan keamanan dalam bermuamalah. Rasulullah melarang segala
bentuk pemalsuan dan menipu karena hal tersebut dapat
merugikan dan melanggar hak asasi dalam bisnis yaitu suka sama
suka serta dapat menimbulkan percekcokan dan permusuhan.
Firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Anfal (8): 27.
38

Q.S An-Nisa‟ (4): 9.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah
kamu

mengkhianati

amanat-amanat

yang

dipercayakan

kepadamu, sedang kamu mengetahui.39
3) Kedua belah pihak saling menjaga agar selalu memenuhi akad dan
janji serta kesepakatan keduanya (penjual dan pembeli), hal ini
dilakukan agar tidak terjadi

permasalahan yang muncul

dikemudian harinya, oleh sebab itu sifat amanah selalu
diutamakan dalam melakukan kegiatan periklanan. Allah Swt
berfirman dalam Q.S Al-Maidah (5): 1.

         
             
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah
dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan
sesamanya.40

39
40

Q.S Al-Anfal (8): 27.
Q.S Al-Maidah (5): 1.
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4) Menghidari promosi palsu yang bertujuan untuk menarik pembeli
dan membujuknya untuk membeli. Seringkali iklan yang terdapat
di televise, radio media cetak, ataupun iklan online yang memberi
keterangan palsu terhadap produk yang diiklankan. Model iklan
yang seperti itu melanggar etika periklanan di dalam Islam. Islam
sebagai agama yang menyeluruh, mengetur seluruh kegiatan
hidup manusia, tidak terkecuali dalam proses marketing, jual beli
harus berdasarkan pada etika Islam. Firman Allah Swt. dalam Q.S
Ali-Imran (3): 77.

          
           
    
Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya
dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang
sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat,
dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan
melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan
mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih.41
5) Iklan tidak boleh mengarah kepada tindakan yang bertentangan
dengan nilai- nilai kesusilaan. Iklan yang etis adalah iklan yang
sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan yang berlaku
di tengah masyarakat. Menurut Redi Panuju iklan yang melanggar
dan bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan akan mengganggu
perasaan
41

umum

Q.S Ali-Imran (3): 77.

yang

dapat

menimbulkan

protes

dari
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masyarakat.42 Faisal Badroen menambahkan bahwa masih banyak
perusahaan yang melakukan strategi di bidang pemasaran dengan
exploitasi kaum wanita yang mengarah kepada pelecehan akan
kehormatan dan martabat kaum wanita. Sedangkan dalam
Alqur’an surah Al-ahzab ayat 59 di jelaskan kewajiban
perempuan menutup aurat.43

       
            
  
Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak
perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka
mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian
itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka
tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.44
6) Iklan

hendaknya

tidak

memberikan

contoh

yang

dapat

membahayakan masyarakat. Pengaruh iklan terhadap masyarakat
begitu besar, mulai dari anak-anak, remaja maupun dewasa dan
orang tua. Tidak sedikit iklan memberikan contoh negatif kepada
masyarakat yang dapat menimbulkan bahaya misalnya, anak kecil
yang meniru iklan permen dengan rasa mint dengan visualisasi
seorang wanita yang kedinginan di dalam sebuah lemari es

42

Redi Panuju, Etika Bisnis: Tinjauan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat,
(Jakarta: Grasindo, 1995), h. 28.
43
Faisal Badroen, et. al., Etika Bisnis dalam Islam, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), h.
178.
44
Q.S. Al-ahzab (33): 59.
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sehingga dia ditemukah ibunya sedang mengurung dirinya di
dalam lemari es.45 Islam melarang kita untuk memberikan contoh
yang tidak baik ini, karena selain bertentangan dengan perintah
Allah dan supaya manusia selalu berbuat baik agar menjadi
contoh yang baik serta tidak membahayakan keselamatan orang
lain.
7) Rela dengan laba yang sedikit, seorang pengusaha muslim
dianjurkan untuk tidak mengambil keuntungan yang banyak di
dalam jual beli, karena hal tersebut akan mendatangkan berkah
dalam rizekinya dan menarik banyak pelanggan. Dalam transaksi
jaul beli harus sesuai dengan syari‟at Islam agar jual beli yang
dilakukan mendapatkan berkah dari Allah Swt.

عٍ أبي َس ِعي ٍد ْان ُخ ْد ِر ه
 إَِه ًَا ْانبَ ْي ُع-صهً َّللا عهيّ وسهى- َّللا
ِ ي يَقُى ُل قَا َل َرسُى ُل ه
اض
ٍ َع ٍْ تَ َر
Artinya: Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah Saw. bersabda,
“Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling
rela.” (HR. Ibnu Majah, no. 2269 dinilai sahih oleh Al-Albani).46
3. Teori Jual Beli
a. Pengertian Jual Beli
Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai‟ yang berarti
menjual, mengganti dan menukarkan sesuatu dengan yang lain. 47 Jual

45

Ratna Novianti, Jalan Tengah Memahami Iklan: Antara Realitas, Representasi dan
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beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua
sisi transaksi yang terjadi sekaligus yaitu menjual dan membeli.48
Kedua kata ini dalam Bahasa Arab sama dengan al-bai‟ dan alshira‟.49 Definisi al-bai‟ adalah mengambil sesuatu dan memberi
terhadap sesuatu.50
Menurut bahasa (etimologi), jual beli berarti pertukaran
sesuatu dengan sesuatu yang lain, kata lain dari bai‟ (jual beli) adalah
al-tijarah yang berati perdagangan.51 Hal ini sebagaimana firman
Allah Swt dalam Q.S Fatir ayat 29 yang berbunyi:

ُىٌ تِ َج َرة نهٍ تَبُى َر
َ يَرج...
Artinya: “…mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak
akan rugi.52
Secara terminologi, jual beli merupakan bentuk pemidahan hak
milik barang atau asset kepada orang lain.53 Terdapat beberapa
pendapat mengenai pengertian jual beli, menurut Hanafiah pengertian
jual beli (al-bay) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau

47
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sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara
tertentu yang bermanfaat.54
Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab dan kabul atau
saling memberi.55 Bangkai, minuman keras dan darah, tidak termasuk
sesuatu yang boleh diperjual belikan karena benda-benda itu tidak
bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap
diperjual belikan, maka menurut ulama Hanafiah jual belinya tidak
sah.56 Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iah, dan Hanabilah, bahwa
jual beli (al-bai‟) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam
bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.57
Berhubungan dengan hal ini mereka melakukan penekanan
kepada kata “milik” dan “pemilikan”, karena ada juga tukar menukar
harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti ijarah (sewamenyewa).58 Sehingga dalam jual beli adanya pemindahan hak milik
antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli sesuai dengan
ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Apa yang dimaksud dengan al-mal (harta), terdapat perbedaan
pendapat antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Akibat dari
perbedaan ini muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual
beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang di katakana dengan almal (harta) adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari
54
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suatu benda menurut mereka dapat diperjual belikan.59 Ulama
Hanafiyah mengartikan al-mal (harta) dengan suatu materi yang
mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, menurut
mereka tidak boleh dijadikan objek jual beli.60
Uraian untuk pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual
beli adalah suatu transaksi pertukaran antara barang dengan barang
atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang
satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan
ketentuan yang dibenarkan oleh syara‟ (hukum Islam).61 Yang
dimaksud dengan ketentuan hukum Islam disini adalah, transaksi jual
beli yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam
jual beli, apabila salah satu dari rukun dan sarat jual beli tersebut tidak
terpenuhi maka akad jual beli dianggap tidak sah atau batal.
b. Rukun dan Syarat Jual Beli
Transaksi jual beli mempenyai perbuatan hukum yang
mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak katas sesuatu barang
dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya
dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.62
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1. Rukun jual beli
Mennurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah, terdapat
tiga rukun dalam jual beli yaitu:
a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli, yang terdiri
dari penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam
perjanjian tersebut.
b. Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang terwujud dan
benda yang tidak terwujud, yang bergerak maupun benda yang
tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
c. Kesepakatan, kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan
dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. 63
Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun dalam jual beli
hanya satu yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dari
jual beli adalah adalah saling rela yang diwujudkan untuk kerelaan
Saling

memberikan

barang.64

Sehingga

ketika

telah

dilaksanakannya ijab, maka secara tidak langsung transaksi jual
beli telah berlangsung. Dengan berlangsungnya ijab, pasti disertai
dengan hal-hal yang berhubungan dengannya. Seperti pihak-pihak
yang melaksanakan akad jual beli, yang mejadi objek dalam jual
beli serta nilai tukar dalam jual beli.
Terdapat unsusr-unsur jual beli di dalam Hukum Perdata
yaitu:
63
64
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a. Subjek hukum, yaitu pihak penjual dan pembeli.
b. Status hukum, yaitu untuk kepentingan diri sendiri atau pihak
lain.
c. Peristiwa hukum, yaitu persetujuan penyerahan hak milik dan
pembayaran.
d. Objek hukum, yaitu benda dan harga.
e. Hubungan hukum, yaitu keterikatan kewajiban dan hak para
pihak.65
Jumhur ulama menyatakan bahwa di dalam jual beli ada
empat rukun yang harus dipenuhi yaitu:
a. Adanya orang yang berakad atau al-muta‟aqidain penjual dan
pembeli.
b. Sighat (lafal ijab dan qabul).
c. Adanya barang yang di perjual belikan.
d. Adanya nilai tukar pengganti barang.66
2. Syarat jual beli
Syarat jual beli adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi
oleh para pihak sebelum melaksanakan akad jual beli, sehingga
akan menentukan sah atau tidaknya akad jual beli yang dilakukan
oleh penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat yang harus
dipenuhi agar akad di dalam jual beli dapat dikatakan sah adalah
sebagai berikut:
65
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a. Syarat jual beli menurut Subjeknya, bagi orang yang melakukan
transaksi jual beli, maka penjual dan pembeli harus memenuhi
syar-syarat sebagai berikut:
1) Berakal
Yaitu dapat membedakan dan memilih mana yang
terbaik bagi dirinya, jual beli hendaknya dilakukan dala
keadaan sadar dan sehat, oleh karena itu apabila salah satu
pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.67
Sebagai mana firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nisa’ ayat 5
yang berbunyi:

        
       
Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang
yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam
kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok
kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil
harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang
baik.” 68

2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan),
Maksudnya dalam melakukan jual beli salah satu
pihak atau kedua belah pihak tidak dalam tekanan atau
paksaan dari pihak lain saat melakukan transaksi jual beli,
sehingga transaksi jual beli harus atas kehendak sendiri dan

67
68

Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di…., h.105.
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saling ridho satu sama lainnya. oleh sebab itu jual beli yang
dilakukan bukan atas kehendak sendiri tidak sah.69Hal ini
sebagaimana firman Allah SWT. dalam qur’an suarah AnNisa’ ayat 29 yang berbunyi:

      
          
       
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu” (Q.S an-Nisa (4) : 29)70.
3) Tidak Mubadzir/ tidak boros,
Maksudnya adalah para pihak yang melakukan
transaksi jual beli bukanlah orang yang mubadzir (boros),
karena lrang yang boros itu suka menghambur-hamburkan
uang untuk hal yang tidak penting, maka jual beli yang
dilakukan oleh orang yang pemboros adalah tidak sah.
Seperti halnya di dalam firmah Allah Swt. qur’an surah AlIsra’ ayat 27 yang berbunyi:

69
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Artinya:”Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah
saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar
kepada Tuhannya.”71
4) Baligh,
Berarti sampai atau jelas. Jual beli yang dilakukan
oleh anak kecil hukumnya tidak sah, akan tetapi apabila
anak itu sudah mumayyiz (sudah bisa menentukan baik atau
buruk) maka jual belinya diperbolehkan dengan syarat jual
beli yang dilakukan hanya untuk barang-barang yang murah
saja seperti permen, kerupuk dan kue.72
b. Syarat Barang dan Nilai Tukar
Barang

yang

diperjual-belikan

harus

memenuhi

syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:73
1) Barang yang diperjual-belikan itu halal.
2) Barang itu ada manfaatnya.
3) Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada ditempat
lain.
4) Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah
kekuasaanya.
71
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5) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan
pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya,
maupun sifatsifatnya.
c. Syarat ijab dan qabul,
Pelaksanaan ijab dan qabul pada transaksi jual beli ada
syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:74
1) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli,
maksudnya janganlah pembeli hanya diam saja setelah
penjual menyatakan ijabnya, begitupun sebaliknya.
2) Antara ijab dan Kabul tidak diselangi kata-kata lain.
3) Harus ada kesesuaian antara ijab dan Kabul.
4) Ijab dan Kabul harus jelas.
5) Ijab dan Kabul harus dapat diterima oleh kedua belah
pihak.
Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa
perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa
syarat yaitu:
1) Adanya kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak yang
melakukan akad perjanjian.
2) Kecakapan atau kedewasaan kedua belah pihak yang
melakukan akad perjnjian.
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3) Harus mengenai pokok atau adanya objek tertentu atau
objeknya harus jelas.
4) Dasar alasan atau sebab musabab yang diperbolehkan.75
Selain syarat-syarat di atas, ada beberapa syarat tambahan
yang menentukan keabsahan akad jual beli agar jual beli dapat
dikatakan sah menurut hukum Islam yaitu:76
1) Transaksi jual beli dilakukan secara bebas atas kehendak
sendiri, tanpa paksaan dari pihak manapun.
2) Penyerahan objek transaksi jual beli tidak mendatangkan bahaya
3) Bebas dari gharar.
4) Bebas dari riba’
Ke-empat syarat keabsahan di atas menentukan sah atau
tidaknya suatu akad dalam jual beli. Apabila suatu transaksi jual
beli telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, namun
tidak memenuhi salah satu diantara ke empat syarat keabsahan
tersebut maka jual belinya dianggap tidak sah. Akad semacam ini
dinamakan akad fasid. Di kalangan ulama Hanafiyah akad fasid
akad fasid adalah akad yang menurut syara‟ sah pokoknya, tetapi
tidak sah sifatnya, artinya suatu akad dalam jual beli yang telah
memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi
syarat keabsahannya. 77
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Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencara, 2021), h. 90.
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa,
syarat sahnya jual beli adalah apabila jual beli itu terhindar dari
cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan tidak diketahui
baik jenis, khualitas maupun khuantitasnya, jumlah harga tidak
jelas, jual beli itu mengandung unsur tipuan dan pemaksaan,
mendatangkan kemudharatan, dan syarat-syarat lain yang membuat
jual beli itu menjadi rusak. Apabila semua syarat dan rukun jual beli
sudah terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut dianggap sah dan
mengikat.
Kejujuran merupakan salah satu etika yang sangat penting
dalam melakukan transaksi jual beli, jadi dalam mempromosikan
barang dagangannya, penjual harus menjauhkan dirinya dari prilaku
iklan yang licik dan sumpah yang palsu, atau sengaja memberi info
yang tidak benar terhadap barang dagangannya dengan tujuan untuk
menarik perhatian para konsumen. Islam sebagai agama rahmatan
lil‟alamin

memerintahkan

manusia

untuk

memenuhi

hak,

menghormati janji dan seluruh kesepakatan lainnya, sesungguhnya
segala perbuatan akan diminta pertanggung jawabannya.
Macam-macam jual beli yang dilarang oleh hukum Islam,
adalah sebagai berikut:78
1) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, yaitu jual
beli barang yang telah ditawar oleh orang lain dengan
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menawarkan harga yang lebih tinggi dari tawaran orang tersebut.
Jual beli seperti ini dilarang dalam agama Islam karena dpat
menimbulkan perselisihan antara pembeli.
2) Menjual barang untuk mengungguli penjualan orang lain.
3) Membeli dengan menaikan harga barang padahal tidak
bermaksud untuk membelinya.
4) Memperjual belikan barang yang haram dan najis.
5) Jual beli gharar (yang terdapat unsur penipuan di dalamya).
Lafaz gharar secara etimologi bermakna kekhawatiran atau
resiko, dan gharar berarti juga menghadapi suatu kecelakaan,
kerugian dan atau kebinasaan, dalam konteks bisnis berarti segala
jenis jual beli dengan menipu pihak lain.79. Diantara contoh
praktik gharar adalah sebagai berikut:80
a) Gharar dalam khualitas
b) Gharar kualitas
c) Gharar dalam harga
d) Gharar dalam waktu penyerahan
6) Jual beli dibawah harga pasar, yaitu jual beli yang dilakukan
dengan cara menemui para petani di desa sebelum mereka masuk
pasar dengan membeli hasil panen para petani dengan harga
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Efa Rodiah Nur, Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam
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semurah-murahnya sebelum para petani tahu harga pasar,
kemudia ia jual dengan harga yang jauh lebih tinggi.
7) Jual beli ijon, adalah jual beli barang yang belum layak untuk
diperjual belikan.
c. Dasar Hukum Jual Beli
Menurut Imam Mustofa dalam bukunya “Fiqih Mua‟amalah
kontemporer” menyaakan bahwa, jual beli sebagai bagian dari
mu‟amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur‟an,
Al-Sunnah dan telah menjadi ijma‟ ulama dan kaum muslimin. Bahkan
jual beli bukan hanya sekedar mu‟amalah,akan tetapi menjadi salah satu
media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong antar sesama
manusia.81
Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara
umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah zat Yang
Maha mengetahui atas hakikat persoalaan kehidupan, jika dalam suatu
perkara terdapat kemaslahatandan manfaat maka diperbolehkan.
Sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudaratan,
maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya.
Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat
manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an di antaranya
dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

81

h. 22.

Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016),

57

         
            
            
            
 
Artinya: 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 (berpendapat), 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 kembali
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;
mereka kekal di dalamnya.82
Para ulama sendiri telah sepakat mengenai kebolehan jual beli
sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi SAW hingga
masa kini. Banyak hadits yang menjelaskan tentang kejadian yang
terjadi di zaman Rasulullah tentang perniagaan atau jual beli, seperti
dalam hadits berikut:

ْ َب أ
طيَبُ قَا َل َع ًَ ُم ان هر ُج ِم ِبيَ ِد ِِ َو ُك ُّم بَي ٍْع َي ْبرُور
ِ أَيُّ ا ْن َك ْس
Artinya: Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya: “Pekerjaan apakah
yang paling baik?” Nabi menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan

82
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tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang terpuji.” (HR. Al-Bazzar
dan dihukumi sahih oleh Al-Hakim).83
Hadits di atas dengan jelas memperbolehkan jual beli, bahkan
menurut Rasulullah jual beli merupakan salah satu pekerjaan yang
paling baik. Rasulullah sendiri merupakan seorang pedagang di masa
mudanya. Kisah tentang beliau yang menjual barang-barang dagangan
milik Siti Khadijah, yang di kemudian hari menjadi istri beliau,
menjadikan bukti bahwa Rasulullah adalah seorang pedagang.
Tidak ada perselisihan tentang hukum dari transaksi jual beli
dan

Islam

jelas

memperbolehkannya,

hanya

saja

dalam

perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli
yang membutuhkan pemikiran baru atau ijtihad di kalangan umat Islam.
4. Pengertian Jual Beli Online
Menurut Agus Rahadjo dalam bukunya yang berjudul keabsahan
transaksi jual beli online yang di kutip oleh Imam Mustofa transaksi dunia
maya atau e-commerce adalah salah satu produk dari internet yang
merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara yang
satu dengan yang lain melalui media komunikasi.84 Dalam satu jaringan
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Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Rafi‟ah bin Rafi, diriwayatkan oleh Al
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komputer itu ada satu rangkaian beberapa terminal komputer yang bekerja
dalam satu sistem komunikasi elektronik.85
Menurut Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya dalam bukunya
Membangun Kerajaan Bisnis Online yang dikutip oleh Imam Mustofa Ecommerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis online.
Berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi seperti jual
beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan
electronic commerce yang lebih populer dengan istilah e-commerce. Ecommerce merupakan aktifitas pembelian, penjualan, pemasaran dan
pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan
komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi
bisnis

secara

elektronik

yang

mengacu

pada

transaksi-transaksi

komersial.86
Adanya hubungan secara langsung antara satu jaringan komputer
dengan jaringan yang lainnya maka sangat memungkinkan untuk
melakukan satu transaksi langsung melalui jaringan komputer. Transaksi
langsung inilah yang kemudian disebut dengan transaksi online. Menurut
Arsyat Samuni dalam transaksi online setidaknya ada tiga tipe yaitu:
1) Kontrak melalui chatting atau video conference.
2) Kontrak melalui E-mail.
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Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih”, Jurnal
Hukum Islam,Vol. 10, No. 2, (Desember 2012), h. 159-160.
86
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3) Kontrak melalui situs atau web.87
Jual beli online dapat di artikan sebagai jual beli barang dan jasa
melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online.
Salah satu contohnya adalah penjualan produk secara online melalui
internet

seperti

yang

dilakukan

oleh

Shopee,

bukalapak.com,

berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dll.88
Jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan
menggunakan sarana eletronik (internet) baik berupa barang maupun
berupa jasa, atau jual beli via internet adalah akad yang disepakati dengan
menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu
sedangkan barangnya diserahkan kemudian dengan menggunakan akad
salam (pesanan).89
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli
online adalah jual beli yang berlangsung di media elektronik, yang mana
pada transaksi jual beli ini tidak mengharuskan penjual dan pembeli
bertemu langsung (bertatap muka), jual beli secara online ini dilakukan
dengan menjelaskan ciri-ciri barang dan jenis barang secara detail, dan
untuk harganya dibayar terlebih dahulu, biasanya melalui transfer ATM.
Sedangkan karakteristik bisnis online, yaitu:90
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Arsyad Sanusi, E-Commerce Hukum dan Solusinya, (Jakarta: Mizan Grafika Sarana,
2001), h. 64.
88
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89
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1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.
2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi.
3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad
tersebut.
B. Kajian Pustaka
Berdasarkan pada pengetahuan penulis, bahwa saat ini terdapat
beberapa karya ilmiah seperti jurnal, artikel, ataupun karya ilmiah lainnya
yang membahas tentang praktik periklanan yang terjadi di masyarakat.
Oleh sebab itu dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan kajian
pustaka dengan tujuan untuk menambah literatur sebagai bukti bahwa
penulis telah memahami masalah yang sedang atau yang akan diteliti.
Dalam kajian pustaka ini, penulis mengemukakan hasil penelitian yang
dianggap relevan dengan penelitian yang sebelumnya yang akan penulis
lakukan, diantaranya Adalah penelitian yang dilakukan oleh Iwansah
(2012) mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu‟amalah),
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul
“Efektivitas Promosi Jual Beli Hewan Qurban Melalui Online pada
Situs Olx.Co.id”. Penelitian ini menggunaka tinjauan hukum Islam, yang
mana pada penelitian ini difokuskan pada efektivitas promosi hewan
qurban melalui online pada situs olx.co.id. dalam praktiknya promosi jual
beli hewan qurban melalui online yang terdaftar di situs olx.co.id terbilang
sangat praktis, cepat dan mudah. Adapun cara pelaksanaan transaksinya
adalah dengan cara penjual mengupload gambar hewan qurban dan
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memberikan alamat yang jelas serta nomor handpone yang bisa dihubungi
oleh pembeli, dalam transaksi ini pembeli bisa datang langsung kerumah
penjual atau bisa juga membelinya lewat pesanan, setelah melihat
barangnya secara langsung dan membayar tunai, pihak penjual hewan
mengirimkan hewan qurban tersebut kepada pembeli. hasil dari penelitian
ini menyebutkan bahwa promosi jual beli hewan qurban melalui online di
situs olx.co.id hukumnya boleh, dengan alasan berlaku jujur dan barang
dapat diketahui dengan jelas keberadaanya.91
Kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Rahmat Anwar Ferdian
(2013), jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu‟amalah), Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Jual Beli Barang Bekas Dengan Model Periklanan Website
Tokobagus.Com”. Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam,
yang mana pada penelitian ini difokuskan pada jual beli barang bekas
dengan model periklanan di situs Tokobagus.com. Hasil dari penelitian
menyebutkan bahwa praktik jual beli barang bekas dengan model
periklanan pada situs Tokobagus.com pada saat ini masih beresiko tinggi,
karena pada praktinya jual beli barang bekas melalui model periklanan
online

di

situs

Tokobagus.com

dilakukan

dengan

cara

penjual

mengunggah gambar barang bekas yang dimiliki di situs Tokobagus.com
serta membuat keterangan terhadap khualitas barangnya, jika konsumen
tertarik maka konsumen dapat membelinya dengan cara pesanan, lalu
91
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konsumen dapat mentransfer pembayaran, jika pembayaran telah
dilakukan maka pihak penjual akan mengirimkan barang yang telah
dipesan oleh konsumen. Dalam kegiatannya banyak pihak yang menjual
barang bekas melalui periklanan tidak menjelaskan secara detail mengenai
cacat barang yang ada. Secara rasio barang bekas tidak lepas dari sifat
cacatnya, sehingga informasi yang tepat dan jelas harus disertakan dalam
pembuatan iklan online terhadap suatu barang bekas. Selain itu dalam jual
beli barang bekas di situs Tokobagus.com pembeli tidak memiliki hak
khiyar, hal ini tentu dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihaknya.
Serta sistem yang ada kurang mewakili keamanan masyarakat sebagai
pengguna jasa tersebut, dan banyaknya pihak-pihak yang kurang
bertanggung jawab terhadap apa yang diiklankan. Namun hukum Islam
membolehkan jika model periklanan online pada website Tokobagus.com
dapat menjaga keamanan dan kenyaman konsumen serta memperbarui
sistem sehingga pengguna layanan ini terlindungi. 92
Berbeda halnya dengan pembahasan pada skripsi sebelumnya yang
membahas secara umum tentang periklanan. Objek kajian penulis di sini
adalah bagaimana etika periklanan dalam jual beli online pada aplikasi
Shopee dan toko online Insanishop. Kemudian penulis meninjau apakah
sudah sesuai dengan hukum Islam tentang etika periklanan dalam jual beli
online pada aplikasi Shopee dan toko online Insanishop Bandar Lampung.
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