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ABSTRAK 

 
 
Jual beli secara online pada saat ini bukan merupakan hal yang jarang kita temui. 
Sistem jual beli secara online biasa dilakukan melalui beberapa media sosial 
seperti facebook, instagram, twitter, dan lain-lain. Namun yang lebih banyak kita 
temui yaitu melalui media sosial facebook dimana banyak penjual menjual 
beberapa produk yang dibutuhkan banyak masyarakat. Pada umumnya jual beli 
online melalui media sosial khususnya facebook memberikan beberapa dampak 
mulai dari dampak positif hingga dampak negatif. Banyak kisah dalam dunia 
bisnis jual beli online, dimana penjual dalam memberikan kepuasan kepada 
pembeli untuk meringankan beban ongkos kirim penjual menciptakan sistem 
rekap pada bisnisnya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem 
rekap yang dilakukan oleh penjual makanan secara online, dimana penjual 
menawarkan produknya di media sosial facebooknya dengan menyebutkan rute 
delivery pengiriman yang kemudian pembeli yang minat akan produk yang 
ditawarkan akan direkap terlebih dahulu, penjual mengumpulkan data pembeli 
yang sesuai dengan rute pengiriman, jika pembeli yang sesuai dengan rute 
pengiriman sudah memenuhi jumlah kuota yang telah ditentukan oleh penjual 
maka jual beli tersebut berlangsung, tetapi jika pembeli yang berminat ternyata 
tidak sesuai dengan rute delivery yang telah ditentukan dan tidak memenuhi 
jumlah kuota yang telah ditentukan maka jual beli tersebut tidak berlangsung yang 
mana jual beli tersebut dibatalkan oleh pihak penjual. Dalam penelitian ini 
berdasarkan latar belakang masalah memiliki beberapa rumusan masalah mulai 
dari mencari tahu bagaimana Analisis Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem 
Rekap di Facebook Upy Andiani serta bagaimana pandangan Hukum Islam 
terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Rekap di Facebook Upy 
Andiani. Adapun untuk menjawab permasalah tersebut teknik pengumpulan data 
yang peneliti lakukan adalah dengan pengumpulan data lapangan, hal ini 
dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli makanan dengan 
sistem rekap  pada facebook Upy Andriani. data penelitian diperoleh melalui 
observasi, wawancara, dokumentasi, serta data kepustakaan baik data yang 
diperoleh langsung dari kitab-kitab aslinya atau kitab dari terjemahnya, buku-
buku, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini, 
yaitu yang berjudul “Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Rekap di 
Facebook Upy Andiani (Desa Sukamulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung 
Selatan)”. Hasil penelitian menyimpulkan praktik jual beli makanan dengan 
sistem rekap yang dilakukan pada facebook Upy Andriani bukan tanpa alasan. 
Pihak Upy Andiani menerapkan jual beli makanan dengan sistem rekap kepada 
pembeli dikarenakan pemilik akun facebook Upy Andriani ingin meringankan 
biaya ongkos kirim kepada pembeli yang membeli produknya dengan cara 
merekap pembeli terlebih dahulu. Sistem rekap itu sendiri  merupakan suatu jual 
beli pesanan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang telah ditentukan oleh 
pihak Upy Andriani serta untuk transaksi pembayarannya pun telah ditentukan 
oleh pihak Upy Andriani yang sebelumnya telah disepakti oleh pembeli dan pihak 
Upy Andriani. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem rekap 
terhadap praktek jual beli makanan pada facebook Upy Andriani diperbolehkan 
dan dianggap sah sesuai dengan jual beli menurut Hukum Islam. 
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MOTTO 

 

 

                        

                           

 

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” (QS. An-Nisa: 

29).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta Pusat: Pena Pundi 

Aksara, 2006), h. 125 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Dalam rangka untuk memahami pokok bahasan penelitian ini, 

penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang 

terdapat dalam judul skripsi ini, adapun judul skripsi ini adalah 

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI 

MAKANAN DENGAN SISTEM REKAP (Studi Pada Facebook Upy 

Andriani Desa Sukamulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung 

Selatan)”. 

Untuk meminimalisir adanya suatu kesalahan dalam memahami 

maksud dan tujuan serta ruang lingkup penelitian, maka perlu adanya 

suatu penegasan judul, yaitu: 

1. Tinjauan  

 Tinjauan adalah hasil pembatasan (sesudah menyelidiki, 

mempelajari dan sebagainya).
2
 

2. Hukum Islam  

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan 

pemahaman manusia atas nash Al-Qur‟an maupun As-Sunnah untuk 

                                                             
2
 Lukman Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1991), h. 1060. 



2 
 

 

 mengatur kehidupan manusia. Adapun menurut ahli ushul fiqh Hukum 

Islam yaitu firman Allah yang ditunjukan kepada orang mukalaf yaitu 

orang-orang yang sudah cakap bertanggung jawab hukum, berupa 

perintah, larangan, atau kewenangan memilih yang bersangkutan 

dengan perbuatan.
3
 

3. Jual Beli 

Jual beli menurut istilah adalah tukar menukar sesuatu dengan 

sesuatu yanng lainnya.
4
 

4. Sistem Rekapitulasi 

Sistem Rekap adalah perangkat unsur yang secara teratur saling 

berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas yang ringkas pada akhir 

laporan atau akhir hitungan, pembuatan rincian data yang bercampur 

aduk menurut kelompok utama.
5
 Yang dimaksud dengan sistem rekap 

dalam skripsi ini adalah pengumpulan data nama pembeli yang 

berminat untuk membeli produk yang dijual oleh penjual sesuai dengan 

rute delivery pengiriman dan jumlah kuota minimal pemesanan yang 

telah ditentukan oleh penjual. 

Berdasarkan pembahasan istilah di atas, yang dimaksud judul 

Tinjuan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem 

Rekap (Studi Pada Facebook Upy Andriani Desa Sukamulya, Kecamatan 

Palas, Kabupaten Lampung Selatan) Maksud dari judul skripsi tersebut 

                                                             
3
 Amir Syarifudin, Ushul Fiqih, Jilid 1, Cet.1,(Jakarta:Logos,Wacaan Ilmu, 1997), h. 5. 

4
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta, Amzah, 2010), h. 173. 

5
 https://kbbi.web.id/rekapitulasi (diakses tanggal 20 Juni 2020). 

https://kbbi.web.id/rekapitulasi
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adalah untuk memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang 

akan dibahas dalam skripsi ini yang berkaitan dengan praktik jual beli 

makanan dengan sistem rekap berdasarkan tinjauan Hukum Islam. 

B. Latar Belakang Masalah  

 Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia adalah 

jual beli yang secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli 

atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu.
6
 Kata 

aslinya berasal kata ba‟i yang berarti mengambil sesuatu dan memberikan 

sesuatu meskipun dalam bentuk „ariyah (sewa) dan wadi‟ah (penitipan).
7
 

 Jual beli menurut Etimologi adalah pertukaran sesuatu dengan 

sesuatu (yang lain) kata lain dari jual beli adalah Al-tijarah yang berarti 

perdagangan. Hal ini sebagaimana firman Allah yang berbunyi: 

“ mereka mengharapkan Tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”.
8
  

Adapun pengertian jual beli secara istilah, pengertian jual beli menurut 

Taqiyuddin adalah: “saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk 

dikelola dengan ijab qabul sesuai dengan syara”.
9
 

 Jual beli dalam Islam hukumnya halal sesuai dengan ketentuan 

yang dibenarkan shara‟ atau telah disepakati, sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Surah Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi: 

                                                             
 

6
 Waluyo, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010), h. 17. 

 
7
 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Dkk, Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam 

Pandangan 4 Madzhab, Terjemah Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), H. 1. 

 
8
 Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Surabaya: Gemilang Publisher, 

2019), h. 99. 

 
9
 Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Kifayah Al-Akhyar, Juz. 1, 

(Surabaya: Syirkah Piramida), h. 147. 
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 “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
10

 

 

 Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, 

serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah dzat yang maha 

mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara 

terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika 

di dalam terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka Allah mencegah dan 

melarang untuk melakukannya. 

 Jual beli yang sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh 

shara‟ maksudnya adalah jual beli yang dilakukan memenuhi 

persyarakatan, rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. 

Dengan demikian apabila syarat, rukun dan hal yang berkaitan dengan jual 

beli tidak terpenuhi berarti jual beli tersebut tidak sah karena tidak sesuai 

dengan hukum shara‟. 

 Masyarakat terdahulu melangsungkan jual beli dengan cara barter 

(tukar menukar barang dengan barang), tidak dengan uang sebagai alat 

tukar sebagaimana yang berlaku pada zaman ini, karena masyarakat 

terdahulu belum mengenal adanya alat tukar seperti uang.  

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin maju dan 

berkembang pula sistem jual beli yang berlaku di tengah masyarakat. 

Salah satu jual beli yang berkembang di masyarakat yaitu jual beli online, 

                                                             
 

10
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, ..., h.83. 
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dimana jual beli ini semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh 

penghasilan tambahan. Dimana yang dahulu untuk memperoleh 

penghasilan tambahan masyarakat harus berkerja di luar rumah, kini 

dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang semakin maju dapat 

mempermudah dan dapat memberikan penghasilan tambahan dengan cara 

berjualan online di media sosial.  

Akad dalam transaksi jual beli di dunia maya berbeda dengan akad 

secara langsung. Akad transaksi jual beli online biasanya menggunakan 

akad secara tertulis, seperti inbok, komen, atau jalur pribadi (japri) dan 

menggunakan akad secara lisan melalui telephone. 

Keabsahan dari jual beli online tergantung pada terpenuhi atau 

tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan 

syarat terpenuhi maka transasksi jual beli semacam ini sah. Sah dalam arti 

sebuah transasksi jual beli ini mengikat kedua belah pihak, dan sebaliknya 

apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat maka transaksi jual beli tersebut 

tidak sah. 

Berbagai macam media sosial yang dapat digunakan oleh 

masyarakat, mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain, 

sehingga kegiatan jual beli online atau melalui media sosial dapat 

dilakukan oleh masyarakat tanpa harus keluar rumah dan meninggalkan 

pekerjaan rumah.  Salah satu media sosial yang paling banyak dijadikan 

media dalam berjualan oleh masyarakat  yaitu facebook. 
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Facebook adalah situs jejaring sosial dan layanan dimana 

pengguna dapat memposting komentar, berbagi foto dan link ke berita atau 

konten menarik lainnya di web, seperti: bermain game, chatting live dan 

bahkan streaming vidio langsung. Sementara facebook bisa juga 

digunakan sebagai tempat bisnis. Facebook ini menjadi tempat paling 

banyak disukai oleh banyak orang dalam melakukan bisnis online, 

alasannya karena facebook merupakan salah satu situs web publik yang 

paling maju di luar sana. 

Bisnis yang kerap kali dilakukan melalui media sosial facebook 

adalah jual beli makanan yang dilakukan oleh penjual, yang mana penjual 

tersebut mempromosikan makanannya, yang ketika ada seseorang pembeli 

yang berminat untuk membeli makanan yang dipromosikannya penjual 

tersebut menggunakan sistem rekap. Penjual telah mengiyakan atas minat 

pembeli tetapi Pembeli yang minat akan direkap berapa jumlah pembeli 

yang minat, jika pembeli tersebut diperhitungkan oleh penjual dapat 

mencukupi kuota penjualan maka proses  jual beli makanan itu berlanjut, 

tetapi jika peminat diperhitungkan oleh penjual tidak mencukupi kuota 

penjualan maka jual beli tersebut dibatalkan.  

Sebagai seorang muslim, maka perlu dilakukan kajian untuk 

berfikir kritis terhadap berbagai fenomena baru atau sesuatu yang sedang 

berkembang di masyarakat. Apakah fenomena tersebut masih sesuai 

dengan ajaran dan kaidah syariah atau sudah keluar dari kaidah yang 

seharusnya. Dalam kaidah ushul fiqh hukum dasar muamalah adalah boleh 
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kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka peneliti melakukan pembahasan tinjauan jual beli yang terjadi pada 

jual beli makanan dengan sistem rekap selain itu dilakukan pembahasan 

tentang pandangan Hukum Islam tentang praktik  jual beli makanan 

dengan sistem rekap.  

C. Fokus dan Sub-Fokus Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini 

lebih mengarahkan pada persoalan praktik jual beli makanan dengan 

sistem rekap, dimana penjual sudah melakukan penawaran dan melakukan 

penerimaan atas penawarannya, sehingga penelitian akan difokuskan pada 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan 

Sistem Rekap (Studi Pada Facebook Upy Andriani Desa Sukamulya, 

Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)”. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat 

menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana praktik jual beli makanan dengan sistem rekap di facebook 

Upy Andriani Desa Sukamulya, Kecamatan Palas, Kabupaten 

Lampung Selatan? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli makanan 

sistem rekap di facebook Upy Andriani Desa Sukamulya, Kecamatan 

Palas, Kabupaten Lampung Selatan? 
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E. Tujuan Peneliti  

Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki 

tujuan tertentu yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung maupun 

tidak langsung dalam menunjukan hasil penelitian pada setiap penelitian 

yang dilakukan pada dasarnya hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan 

dari penelitian yang di lakukan adalah: 

a. Untuk mengetahui Bagaimana praktik jual beli makanan dengan sistem 

rekap di facebook Upy Andriani Desa Sukamulya, Kecamatan Palas, 

Kabupaten Lampung Selatan.  

b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjaun Hukum Islam tentang praktik 

jual beli makanan dengan sistem rekap di facebook Upy Andriani Desa 

Sukamulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

khususnya bagi penulis dan bagi masyarakat umum. Adapun manfaat yang 

penulis harapkan adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penting 

tentang keilmuan serta memperluas wawasan yang berkaitan dengan 

jual beli makanan dengan sitem rekap yang dilakukan secara online 

khususnya mengenai mekanisme jual beli makanan dengan sistem 

rekap yang berkaitan dengaan materi yang dibahas dan dapat dijadikan 

rujukan penelitian lanjut bagi pengembangan ilmu muamalah. 
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2. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 

masyarakat baik yang melakukan atau tidak, dan dimaksudkan sebagai 

suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan merupakan bagian 

terpenting dalam suatu penelitian. Sebelum peneliti melakukan penelitian, 

terlebih dahulu dilakukan Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan yang 

bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan 

pokok masalah. Sampai saat ini, penyusun belum menemukan kajian yang 

secara khusus membahas tentang jual beli makanan sistem rekap 

(rekapitulasi) ditinjau dari Hukum Islam. Pembahasan tentang jual beli 

inden telah banyak dilakukan oleh para ulama fiqh. Diantaranya Sayyid 

Sabid dalam karyanya Fiqh as-Sunnah, Wahbah Zuhaill dalam karyanya 

al-fiqh al-Islam  wa adillatuhu, Taqiyyudin Abu Bakar Al-Husaini dalam 

karyanya kifayah al-ahyar fi halli al-ikhtisar, Ahmad Ibnu Al-Husaini 

dalam karyanya fath al-qarib al-mujib dan beberapa literature fiqh klasik 

lain, namun pembahasannya tentang jual beli inden (ba‟i as-salam) 

terkesan sempit dan sangat teoritis karena ia hanya termasuk sub-bab teori 

lama jual beli. 

Skripsi sebelumnya, pernah dibahas oleh, Yusuf Kurniawan, 

jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta 
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tahun 2017, yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek 

jual Beli dengan sistem online (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di 

Jejaring Sosial Facebook)”.11 Skripsi ini membahas tentang lelang barang 

di suatu jejaring sosial dimana skripsi ini membahas bagaimana praktik 

jual beli batu mulia di jejaring sosial facebook yang sesuai dengan Hukum 

Islam. Hasil penelitian menunjukan bawasannya jual beli batu mulia 

online sah menurut Hukum Islam karena barang yang dijual belikan 

merupakan barang halal. 

Yuni Mardiyana, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama 

Islam Negeri Surakarta tahun 2018, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Jual Beli dalam Transaksi Droshipping by Reseller Online 

(Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta)”.12 Skripsi ini membahas 

tentang transaksi jual beli dengan modal dropshipping by reseller di toko 

online Ramadhani Collection. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam 

melakukan transaksi dropshipping by reseller ini terdapat beberapa 

alternatif dalam pelaksanaan akadnya, yakni dengan akad ba‟i as-salam 

dan wakalah. 

Kemudian karya ilmiah selanjutnya artikel jurnal dari Tira Nur 

Fitria, yang berjudul “Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam 

                                                             
 11

 Yusuf Kurniawan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek jual Beli Online 

dengan sistem Online (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)”, Institut 

Agama Islam Negeri Surakarta: Hukum Ekonomi Syariah, 2017. 

 12
 Yuni Mardiyana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Transaksi 

Droshipping by Reseller Online (Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta), Institut Agama 

Islam Negeri Surakarta: Hukum Ekonomi Syariah, 2017. 
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Dan Hukum Negara”.13 Dimana penelitian ini menekankan kepada 

bagaimana jual beli online dalam presfektif Islam dan bagaimana jual beli 

online yang diperbolehkan (halal) dalam presfektif Islam. 

Berdasarkan literatur di atas belum ada penelitian yang membahas 

tentang Hukum Islam tentang jual beli makanan sistem rekap di facebook 

Upy Andriani Desa Sukamulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung 

Selatan. Penulis lebih menekankan kepada pelaksanaan akad dalam jual 

beli makanan dengan sistem rekap. Dengan demikian penelitian ini layak 

untuk dilakukan dan terhindar dari duplikasi. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu 

dilaksanakan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan 

dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode 

penelitian akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian 

digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data 

dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu 

permasalahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa 

metode sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan 

                                                             
 

13
 Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum 

Negara”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 1, Maret 2017.  
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dilapangan atau pada responden. Dalam hal ini akan langsung 

mengamati. Untuk memperkuat studi lapangan maka penyusun 

juga menggunakan studi kepustakaan (library research), yaitu 

penelitian yang menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa 

buku, catatan, maupun laporan penelitian terdahulu.
14

 

b. Sifat Penelitian  

Menurut sifatnya, Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis  

yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan 

menganalisis mengenai objek yang diteliti dalam fakta yang 

sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. 

Penelitian ini memberikan gambaran dan menganalisis sesuai atau 

tidaknya jual beli makanan dengan sistem rekap di facebook Upy 

Andriani Desa Sukamulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung 

Selatan dengan Hukum Islam. 

2. Sumber Data  

 Dalam jenis penelitian ini data-data yang dijadikan acuan 

bersumber : 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan 

melakukan studi lapangan (field research) dengan cara wawancara 

(interview). Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau 

                                                             
14

 Susiadi AS, Meteologi Penelitian, (Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan 

Lampung, 2014), h. 9. 
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lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di facebook Upy 

Andriani serta beberapa objek penelitian yang lainnya.  

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber 

primer yang penulis peroleh dari Al-Qur‟an, dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku tafsir, hadist, buku-buku fiqh siyasah , fiqih 

muamalah buku Undang-Undang Dasar RI, dan hasil penelitian 

jurnal skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

3. Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari objek 

penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan 

data adalah sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Metode obsevasi yaitu usaha-usaha pengamatan dan 

pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. 

Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data 

yang diperoleh melalui wawancara, dengan cara mengadakan 

pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan, untuk 

mempermudah dalam melaksanakan observasi ini mengadakan 

secara kekeluargaan terlebih dahulu untuk menghindarkan rasa 

kaku, takut dan lain sebagainya yang dapat menganggu jalannya 

observasi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data 
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bagaimana praktik jual beli makanan di facebook Upy Andriani 

Desa Sukamulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. 

b. Metode Wawancara  

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pengaju dan 

pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas 

pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi. Teknik wawancara ini dilakukan untuk menggali data 

dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara 

langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten 

(berkaitan atau berkepentingan) terhadap praktik jual beli makanan 

sistem rekap di facebook Upy Andriani Desa Sukamulya, 

Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu dokumen yang merupakan catatan dari 

peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mencari data-data yang 

sesuai dengan kebutuhan penelitian terkait penelitian di facebook 

Upy Andriani Desa Sukamulya, Kecamatan Palas, Kabupaten 

Lampung Selatan.   

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu 

yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau 
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nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa beberapa 

orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Adapun 

populasi yang didapatkan dari penelitian ini  berdasarkan jumlah 

rata-rata pembeli disetiap harinya selama satu minggu dengan 

jumlah populasi yang diambil yang dapat dijadikan sebagai 

narasumber adalah 11 orang yang terdiri dari 10 orang pembeli (5 

orang pesanan pembeli yang diantar dan 5 orang pesanan pembeli 

yang tidak diantar), dan 1 orang pemilik akun facebook Upy 

Andriani. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang 

mewakili populasi.
15

 Sampel ini merupakan cerminan dari populasi 

yang sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan 

adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan 

sederhana. Subjek penelitian ini adalah facebook Upy Andriani 

atau apa saja yang menjadi sumber data dalam penelitian. Apabila 

Subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua 

sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Adapun 

yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi 

yaitu 11 orang yang terdiri dari: 

a) 1 orang pemilik akun facebook Upy Andriani. 
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 Susiadi AS, Meteologi Penelitian, ..., h. 33. 
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b) 10 orang pembeli (5 orang pesanan pembeli yang diantarkan dan 

5 orang pesanan yang tidak diantarkan). 

Berhubung sampel dalam penelitian ini keseluruhan dari 

populasi yang berjumlah 11 orang maka penelitian ini disebut 

dengan penelitian populasi. 

5. Metode Pengolahan Data  

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan 

data dilakukan dengan cara : 

a. Pemeriksaan Data (editing) Yaitu mengoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai 

atau relevan dengan masalah yang dikaji.
16

 

b. Sistematisasi Data (sistemaziting), Yaitu menempatkan data 

menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan 

masalah. 

6. Metode Analisis Data  

Metode analisis data merupakan cara yang dipakai untuk 

menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber. 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian sesuai 

dengan kajian penelitian tinjauan Hukum Islam tentang jual beli 

makanan dengan sistem rekap yang akan dikaji menggunakan  

metode analisis data kualitatif. 

                                                             
 

16
 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2004), h. 128. 
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Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode 

berfikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari 

sebuah pengetahuan yang bersifat umum dengan kebenaran yang 

telah diakui dan kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang 

bersifat khusus. Dalam hal ini digambarkan mengenai aktifitas jual 

beli yang di deskripsikan secara umum, kemudian ditarik menjadi 

sebuah kesimpulan khusus dari analisis yang terdapat pada data 

yang telah terkumpul. 

I. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini 

terdiri dari 3 bagian yakni: 

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, 

abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, 

halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, daftar isi. 

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang 

pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni penegasan judul, 

latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan 

sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab 

selanjutnya. 

Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan jual 

beli. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yakni akad dalam Hukum 
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Islam, jual beli dalam Hukum Islam, jual beli As-Salam  dalam Islam, dan 

jual beli Online. Sub bab akad dalam Hukum Islam terdiri dari pengertian 

akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, 

berakhirnya akad. Sub bab tentang jual beli dalam Hukum Islam terdiri 

dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, 

macam-macam jual beli,  khiyar dalam jula beli, manfaat dan hikmah jual 

beli. Sub bab tentang jual beli As-Salam  dalam Hukum Islam terdiri dari 

definisi, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli As-Salam.  

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian. Dalam bab ini 

terdiri dari dua sub bab yaitu gambaran umum tentang facebook Upy 

Andriani dan praktik jual beli makanan dengan sistem rekap pada 

facebook Upy Andriani. Sub bab gambaran umum tentang facebook Upy 

Andriani terdiri dari sejarah berdiri, visi dan misi, produk-produk yang 

dijual pada facebook Upy Andriani. Sementara sub bab praktek jual beli 

makanan dengan sistem rekap pada facebook Upy Andriani terdiri dari 

pengertian sistem rekap, perbedaan sistem rekap dengan sistem PO, 

mekanisme penerapan jual beli makanan dengan sistem rekap, dan kendala 

praktik jual beli dengan sistem rekap. 

Bab IV berisi tentang analisa data yang terdiri dari dua sub bab 

yakni, analisis praktik jual beli dan analisis Hukum Islam terhadap praktik 

jual beli makanan dengan sistem rekap di facebook Upy Andriani Desa 

Sukamulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. 
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Bab V tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan 

rekomendasi 

Sementara bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah 

bagian yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Rekap yang dilakukan di  

media sosial Facebook Upy Andiani berdasarkan rute delivery satu 

arah, pihak Upy Andriani menawarkan produknya ke akun facebook 

miliknya dengan menyebutkan rute delivery pengirimannya, jika ada 

pembeli yang minat akan produk yang ditawarkannya maka pihak Upy 

Andiani akan merekap pembeli berdasarkan rute delivery yang telah 

ditentukan, apabila pembeli yang telah direkap sudah memenuhi jumlah 

kuota maka jual beli dilangsungkan, namun jika ada pembeli yang 

berminat yang tidak sesuai dengan rute delivery yang telah ditentukan 

tidak berlangsung atau dibatalkan, atau dengan pilihan lain pembeli 

harus menunggu pembeli lain yang satu arah dengan lokasi rumahnya 

atau memilih pembelian dengan 3 minimal pembelian produk supaya 

jual beli tersebut berlangsung. 

2. Sistem rekap terhadap praktek jual beli makanan pada facebook Upy 

Andriani diperbolehkan dan dianggap sah sesuai dengan jual beli 

menurut Hukum Islam, pembatalan pesanan yang dilakukan oleh 

pemilik akun facebook Upy Andriani tanpa adanya konfirmasi terlebih 

dahulu kepada pembeli merupakan suatu yang tidak disengaja yang 
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dikarenakan kelalaian dan kesibukan terhadap bisnis yang dikerjakan 

serta pembatalan yang dikarenakan lokasi pembeli yang tidak satu arah 

dengan rute dan jumlah kuota pembelian yang telah ditentukan oleh 

pemilik akun facebook Upy Andriani semata-mata dibuat untuk 

meringankan pengeluaran pembeli untuk biaya ongkos kirim dan untuk 

kebaikan bersama baik pembeli dan pemilik akun facebook Upy 

Andriani. 

B. Rekomendasi 

Bagi pemilik akun facebook Upy Andriani yang melakukan akad 

jual beli dengan menggunakan sistem rekap pada jual beli makanan 

diharapkan tidak meninggalkan prinsip-prinsip jual beli menurut Hukum 

Islam serta Etika Bisnis Islam agar kegiatan jual beli yang dilakukan selalu 

diberkahi Allah SWT. 

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari standar 

ideal yang penyusun inginkan, sekalipun penyusun sudah berusaha 

semaksimal mungkin agar penelitian ini secara ilmiah sesuai dengan 

kaidah-kaidah yang berlaku. Karena penyusun menyadari kemampuan dan 

keterbatasan dalam melakukan penelitian ini. Maka penyusun angkat 

dalam tema ini, dan semoga penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. Terimakasih. Semoga bermanfaat. 
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