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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang mekanisme 

Jual Beli Onliine dengan sistem Dropshipping yang dilakukan Dropshipper 

Shopee. Konsep jual beli online sistem dropshipping ini menimbulkan fenomena 

baru dimana penjual (dropshipper) tidak menyetok dan memiliki/melihat secara 

langsung barang yang akan diperjualbelikan, dropshipper juga tidak melakukan 

pengiriman barang, karena supplier barang tersebut yang akan mengirimkan 

barang kepada konsumen dengan menyertakan nama dropshipper sebagai 

pengirim, namun konsumen tidak mengetahui hal tersebut. Dalam kaitannya 

bahwa jual beli dalam ekonomi Islam haruslah berdasarkan prinsip/nilai dasar 

etika bisnis dalam Islam diantaranya yaitu kejujuran, keadilan, amanah dan lain 

sebagainya.  

Penelitian yang dilakukan ini berjenis penelitian kualitatif dengan bentuk 

deskriptif dan subyek yang di jadikan sumber dalam penelitian ini adalah 

Mahasiswa STAI Ma‟arif Kalirejo yang berjualan online dengan menggunakan 

sistem dropshipping dan memakai aplikasi Shopee dengan sistem dropship yang 

tawarkan aplikasi tersebut yang terdiri dari 8 Sample. Pengambilan data pada 

penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang bersifat in-depth interview 

(wawancara mendalam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual 

beli online dengan menggunakan sistem dropshipping yang dilakukan 

dropshipper Shopee Mahasiswa STAI  Ma‟arif Kalirejo adalah membuat akun 

Shopee terlebih dahulu, mempromosikan barang dari supplier Shopee, memilih & 

membeli barang pada supplier Shopee jika ada konsumen yang memesan, isi 

alamat pembeli dengan lengkap, pilih metode pembayaran, centang tulisan “kirim 

sebagai dropshipper” lalu isi nama & nomor telepon dropshipper pada kolom 

yang tertera dan klik kolom buat pesanan.  

Selanjutnya Analisis Penerapan Ekonomi Islam dalam jual beli online 

dengan sistem dropshipping yang dilakukan oleh dropshipper Shopee Mahasiswa 

STAI Ma‟arif Kalirejo menunjukkan bahwa etika bisnis yang diterapkan dalam 

jual beli ini tidak sejalan dengan konsep bai‟ as-salam khususnya salam paralel 

&prinsip/nilai dasar etika berbisnis dalam ekonomi Islam dimana terdapat unsur 

ketidakjelasan terhadap barang yang dijual dropshipperShopee, karena 

dropshipper tidak memiliki, mengetahui maupun melihat wujud asli barang secara 

nyata. Kemudian tidak ada unsur kejujuran (keterbukaan) oleh pihak dropshipper 

kepada pihak pembeli terkait sistem yang digunakan, selanjutnya terdapat unsur 

ketidakadilan didalamnya, karena dapat menimbulkan kerugian pada salah satu 

pihak yaitu pembeli. 

 

Kata Kunci: Jual Beli Online, Dropshipping, Dropshipper, Ekonomi Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, terlebih dahulu akan 

diberikan penegasan judul. Dalam penegasan judul, penulis akan 

menjelaskan istilah-istilah yang digunakan didalam skripsi ini. 

Pemberian penegasan judul diperlukan untuk memberi batasan terhadap 

arti kalimat dalam skripsi ini. Hal ini ertujuan agar pembaca memperoleh 

gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud dan untuk menghindari 

kekeliruan pada pembaca. Adapun judul skripsi ini adalah “ ANALISIS 

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL 

BELI ONLINE SISTEM DROPSIPPING (Studi Kasus Dropshipper 

Shopee Mahasiswa STAI Ma‟arif Kalirejo Lampung Tengah).  

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, benda, 

masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, 

musabah, duduk perkaranya). 

2. Penerapan adalah sebuah tindakan baik yang dilakukan secara 

individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan 

yang telah dirumuskan. 

3. Etika Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam 

berbagai bentuk yang tidak dapat dibatasi sejumlah kepemilikan 
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harta (barang/jasa) termasuk profitnya namun dibatasi dalam cara 

memperoleh dan pendayagunaan aturan halal dan haram. 

4. Transaksi adalah kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan 

paling tidak dua belah pihak (seseorang dengan seseorang atau 

beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, 

melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam dan 

lain-lain atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu 

ketetapan hukum atau syariat yang berlaku.3 

5. Jual Beli Online juga disebut E-commerce, E-commerce adalah satu 

set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang 

menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu 

melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun 

informasi yang dilakukan melalui media elektronik 

6. Sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen 

apapun baik phisik ataupun non phisik yang saling berhubungan satu 

sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu 

tujuan  tertentu.
1
 

7. Dropshipping merupakan salah satu metode jual beli secara online, 

di mana badan usaha atau perorangan baik itu toko online atau 

pengecer (dropsip) tidak melakukan penyetokkan barang, dan barang 

didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang 

                                                           
1
 Azhar Susanto. Sistem Informasi Akuntansi. (Bandung: Lingga Jaya. 2013) Hal 22 
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memiliki barang yang sesungguhnya atau yang disebut 

Dropshipper.
2
 

Dari penegasan judul diatas, maka yang dimaksud dalam skripsi ini 

adalah memberikan gambaran serta mengukur penerapan etika bisnis 

islam dalam transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem 

Dropshipping dilihat dari pedagang yang menjual dagangannya kepada 

para pembeli apakah sudah menerapkan etika dan sudah sesuai dengan 

etika bisnis yang berlaku. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Objektif 

Kegiatan jual beli online merupakan salah satu kebutuhan 

masyarakat untuk memenuhi barang yang diinginkan. Etika juga 

merupakan seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis 

harus berkomitmen dalam bertransaksi, berperilaku berelasi guna 

mencapai daratan ataupun tujuan yang dijadikan landasan 

kebijakannya. Namun terkadang dalam jual beli ada beberapa 

pelayanan yang kurang memuaskan pelanggan misalnya saja 

informasi yang kurang. Sekarang ini, jual beli bisa dilakukan dimana 

saja dan kapan saja dengan menggunakan banyak cara, salah satunya 

yaitu menggunakan sistem Dropshipping.  

Dropshipping merupakan model jual beli online yang mana 

proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun dimana 

                                                           
2
 F Sulianta. Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping. Yogyakarta: Penerbit Andi, 

2014. Hal 3 
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penjual tidak perlu mengurus pengirirman barang kepada pembeli. 

Jual beli sistem Dropshipping hampir sama dengan jual beli salam. 

Jual beli sistem Dropshipping hampir sama dengan jual beli salam. 

Dalam transaksi jual beli yang sah menurut ajaran islam harus 

memenuhi rukun dan syariat yang sah jual beli itu sendiri diantaranya 

berakal, ada yang berakad, ada sighat (lafal ijab dan qabul), dan 

barang yang dibeli. Yang mana jual beli merupakan sebuah proses 

pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dan penjual atas dasar 

suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. 

2. Subjektif 

a. Penulis merasa optimis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan 

literatur dan target biaya yang telah direncanakan dan hasilnya 

sangat bermanfaat bagi pengembangan kemampuan penulisan 

ilmiah bagi peneliti. 

b. Selain itu juga masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini 

relevan dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi membawa pengaruh perkembangan di berbagai bidang 

salah satunya yaitu bidang teknologi. Perkembangan teknologi sekarang 

ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan adanya 

teknologi telekomunikasi yang semakin canggih semua manusia seolah-

olah berada disatu ruangan yang bisa saling bertegur sapa dan melakukan 
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aktifitas di dunia maya, termasuk dalam bermu‟amalah. Dengan adanya 

teknologi sangat membantu manusia untuk memuhi kebutuhannya yang 

merupakan kewajiban.
3
 Salah satu perkembangan teknologi informasi saat 

ini adalah teknologi jaringan internet. Internet saat ini sudah menjadi 

kebutuhan pokok masyarakat yang dapat diakses dimana saja dan kapan 

saja, memungkinkan banyak hal baru yang ditimbulkan dari 

perkembangan internet tersebut.  

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat ada 

196,7 juta pengguna internet di Indonesia saat ini. Menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) jumlah ini setara dengan 73,3% dari total penduduk 

Indonesia yang berjumlah 266,9 juta. Jumlah pengguna internet ini 

meningkat dibandingkan hasil survei pada 2019 dengan jumlah penetrasi 

64,8% dari total penduduk 246,16 juta orang. Pengguna Internet juga 

meningkat dari 171 juta pengguna ke angka 196,7 juta pengguna. 
4
  

Di lampung sendiri pengguna internet terus meningkat setiap tahun 

dari tahun 2017-2019 hal ini tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) yang 

menyatakan persentase rumah tangga pengguna internet di Lampung 

sebagai berikut:
5
 

 

 

                                                           
3 Imam Mustafa, Transaksi Elektronik (E-commerce) dalam perspektif fikih , jurnal 

Hukum Islam, Vol.10, No,2,(Juni,2012),hal 157 
4
 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201109200200-213-567803/apjii-catat-

pengguna-internet-di-ri-capai-1967-juta. Diakses 30 Januari 2021 
5
 https://www.bps.go.id/indicator/2/398/1/persentase-rumah-tangga-yang-pernah-

mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html. Diakses 

30 januari 2021 

https://www.cnnindonesia.com/tag/internet
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201109200200-213-567803/apjii-catat-pengguna-internet-di-ri-capai-1967-juta
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201109200200-213-567803/apjii-catat-pengguna-internet-di-ri-capai-1967-juta
https://www.bps.go.id/indicator/2/398/1/persentase-rumah-tangga-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html
https://www.bps.go.id/indicator/2/398/1/persentase-rumah-tangga-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html
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Tabel 1.1 

Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet Menurut 

Klasifikasi daerah di Provinsi Lampung 

Tahun Perkotaan Pedesaan Perkotaan+Pedesaan 

2017 65,93 38,03 45,25 

2018 76,20 54,30 60,41 

2019 82,62 62,85 68,68 

 

Dengan pesatnya perkembangan teknologi internet tersebut maka 

menimbulkan sebuah pemikiran baru bagi pelaku bisnis terutama dalam 

mengatasi masalah pada sistem penjualan secara konvensional atau 

bertatap muka secara langsung. Masyarakat memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi ini untuk membeli dan menjual barang atau jasa 

melalui internet. Hal ini merupakan terobosan guna bisa memajukan 

perusahaan dengan memanfaatkan media internet sebagai media promo 

salah satunya ialah pasar online.  

Jual beli (bisnis) online merupakan suatu kegiatan atau aktivitas 

yang dilakukan di jaringan internet yang bertujuan untuk menghasilkan 

keuntungan bagi seseorang/individu/organisasi atau kelompok yang 

melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut.
6
 Dewasa ini pihak pedagang 

dan pihak pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau kontak fisik 

(face to face) dalam melakukan kegiatan jual belinya. Tidak hanya itu, 

                                                           
6
 Wahana Komputer, Membangun Usaha BisnisDropshipping, (Jakarta: Gramedia, 

2013),h. 2.   
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pedagang maupun pembeli dapat melakukan transaksi dari jarak jauh, baik 

antar wilayah, pulau, antar negara, bahkan sampai keseluruh dunia.  

Jual beli (bisnis) online tidak mengenal ruang dan waktu, karena 

dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, bahkan selama 24 jam. Oleh 

karena itu bisa dikatakan bahwa jual beli (bisnis) online seperti tidak ada 

matinya, dengan pangsa pasar yang luas ditambah lagi dengan berbagai 

kemudahan yang bisa didapatkan maka bisnis ini menjadi hal yang tentu 

sangat menggiurkan untuk dilakukan. Kemudahan dalam bertransaksi 

online rawan menimbulkan banyak resiko dan kerugian yang ditanggung 

pembeli khususnya risiko dalam jual beli online yang sering terjadi yakni 

maraknya penipuan. Menurut data OJK tanggal 5 April 2019 

menyampaikan sampai saat ini ada 19.000 aduan sudah bayar, barangnya 

tak ada.
7
 

Pemasaran online memiliki beberapa manfaat besar. Pertama, suatu 

perusahaan baik perusahaan besar ataupun perusahaan kecil dapat 

membiayainya. Kedua, belanja dapat dilakukan secara pribadi dan akses 

cepat. Dan ketiga, tidak ada batasan untuk tempat iklan, berbeda dengan 

media cetak dan siaran. Tetapi, pemasaran secara online tidak untuk semua 

perusahaan atau untuk produk, pertimbangan harus dibuat jika kapan dan 

bagaimana ia harus dilaksanakan.  Selain itu keuntungan lain dari jual beli 

melaui internet ialah dapat menghemat pengeluaran serta waktu dan 

memaksimalkan keuntungan. Alasan yang paling mendasar penggunaan 

                                                           
7
https://www.merdeka.com/uang/ojk-catat-19000-aduan-penipuan-belanja-online-karena-

barang-tak dikirim.html. Diakses 30 Januari 2021 

https://www.merdeka.com/uang/ojk-catat-19000-aduan-penipuan-belanja-online-karena-barang-tak%20dikirim.html
https://www.merdeka.com/uang/ojk-catat-19000-aduan-penipuan-belanja-online-karena-barang-tak%20dikirim.html
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sistem jual beli semacam ini yaitu karena lebih efisien dan efektif 

dibandingkan dengan sistem jual beli konvensional dimana penjual dan 

pembeli harus bertemu langsung dalam satu tempat. Alasan tersebut 

membuat banyak masyarakat lebih tertarik melakukan transaki jual beli 

menggunakan internet. 

Salah satu pilihan atau alternatif dalam jual beli online yang 

sekarang sedang marak-maraknya (booming) dilakukan adalah jual beli 

online dengan menggunakan sistem Dropshipping. Kendala-kendala yang 

ditakuti atau yang akan dihadapi seperti tidak ada modal dan waktu bisa 

diatasi dengan menggunakan sistem Dropshipping ini. Dropshipping 

adalah satu sistem jual beli yang memungkinkan satu individu atau 

perusahaan menjual barang tanpa harus menyimpan stok, dan bahkan 

tanpa harus melakukan pengiriman sendiri.
8
 Sistem ini berbeda dengan 

sistem reselling yang mengharuskan seseorang memiliki barang dalam 

bentuk ready stock, kemudian menjualnya kembali. Dalam sistem 

Dropshipping ini keuntungan didapat dari selisih harga antara harga grosir 

dan harga eceran. Sistem ini menjadi salah satu bisnis yang diminati saat 

ini, karena selain hal ini memberikan kemudahan bagi Dropshipper, 

dengan sistem ini Dropshipper tidak perlu mengeluarkan modal yang 

besar untuk menyetok barang dan tidak perlu direpotkan dengan 

pengiriman barang sendiri karena hal tersebut sudah di lakukan langsung 

oleh produsen/supplier. Ciri khas sistem dropship ini adalah supplier akan 

                                                           
8
 Beranda Agency, Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online, (Jakarta: Elex Media 

Komputindo, 2013), h. 3.  
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mengirimkan paket dengan identitas pengirim atas nama penjual, seolah-

olah sebagai penjual sebenarnya dan memiliki barang tersebut.
9
 

Dari penjelasan tentang sistem jual beli dropship tersebut, terdapat 

dua cacat dari sisi syariat:
10

 

1. Penjual berpenampilan seperti pemilik barang dan pembeli 

menganggapnya sebagai pemilik barang, padahal bukan pemilik 

barang, dan barang tersebut tidak bersamanya. Transaksi tersebut 

terjadi atas nama pembeli dan penjual tersebut. Hal ini bertentangan 

dengan sabda Rasulullah, yang berbunyi: 

َْٕذنَ  ب١ٌََْظ ِػ َِ  الَ تَجِْغ 

Artinya: “jangan kamu jual sesuatu yang bukan milikmu.” (HR. 

Ahmad) 

Pada hadist tersebut bertujuan untuk menghindarkan terjadinya 

pertikaian antara penjual dan pembeli. Karena ketika seseorang 

menjual barang yang bukan miliknya, bisa jadi barang tersebut tidak 

sesuai yang diinginkan karena penjual belum mengenali barang yang 

dijual. 

2. Barang yang dikirimkan langsung dari pemilik barang atau supplier 

kepada pembeli tanpa melalui penjual, padahal antara penjual dan 

pembeli juga terjadi transaksi. Dengan hal ini, harusnya terjadi dua 

                                                           
9
 Al-Ustadz Qomar Suaidi, “Jual Beli Sistem Dropship”, dalam Majalah Asy-Syariah 

Edisi 111 : Berniaga di Dunia Maya”, Oktober 2015, h. 13. 
10

 Ibid 
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transaksi, pertama antara pemilik barang dan penjual, kedua antara 

penjual dan pembeli. Rasulullah bersabda:  

ف١َِٗ ْٛ ب فاَلَ ٠َجِْؼُٗ َحتَّٟ ٠َْغتَ ًِ ِٓ اْػ تََشٜ َطَؼب َِ  

Artinya:  

“apabila kamu membeli makanan, jangan kamu menjualnya 

sampai kamu menguasainya.” (HR. Muslim)6 

Walaupun hadist ini bermakna makanan, namun secara hukum dan 

hikmah berlaku pula untuk barang yang lain. Dalam kondisi seperti ini 

mestinya ketika membeli dari pemilik pertama, penjual tidak boleh 

menjualnya lagi sampai ia menguasai barang tersebut terlebih dahulu. 

Adapun syarat jual beli menurut semua mazhab yang berkaitan 

dengan „aqid (para pihak) harus mumayyiz, dan syarat yang berkaitan 

dengan shighat akad jual beli harus dilaksanakan dalam satu majlis. 

Keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan 

dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu, 

sedangkan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli harus berupa mal 

mutaqawwim (ada harganya), suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan 

dapat diserah terimakan.
11

 

Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus 

dipenuhi oleh „aqid, yakni ia harus memiliki ahliyah dan wilayah. Ahliyah 

di sini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk 

melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah 

                                                           
11

 Al-Ustadz Qomar Suaidi, “Jual Beli Sistem Dropship”, dalam Majalah Asy-Syariah 

Edisi 111 : Berniaga di Dunia Maya”, Oktober 2015, h. 13. 
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baligh dan berakal. Wilayah bisa di artikan sebagai hak atau kewenangan 

seseorang yang mendapat legalitas syar‟i untuk melakukan transaksi atas 

suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik 

asli, wali, atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak 

dan otoritas untuk mentransaksikannya.
12

 Dalam objek transaksi tidak 

terdapat hak atau kememilikan orang lain, jika terdapat hak orang lain 

maka akad menjadi mauquf (berhenti). Seperti menjual barang yang 

sedang digadaikan, barang yang sedang disewakan. Jual beli ini bersifat 

mauquf (berhenti) pada persetujuan orang yang menerima gadai atau 

sewanya.
13

 

Melakukan kegiatan jual beli tentu tidak bisa dilakukan dengan asal 

atau sembarangan, ada aturan-aturan yang mengikatnya, apalagi jika jual 

beli dikaitkan dengan agama, karena dalam jual beli terdapat dua pihak 

atau lebih yang salah satunya tidak boleh merasa dirugikan, jika ada yang 

dirugikan maka batallah transaksi jual beli tersebut. Transaksi yang 

berlangsung jujur dan adil amatlah ditekankan dalam jual beli atau bai‟ 

oleh Al-qur‟an dan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Hadist Nabi 

Muhammad SAW  

َّْ َسُعَٛي  ِ صٍٝ َّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ أَ ًَ ٠ََذُٖ ف١َِٙب  –َّللاَّ ٍَ فَأَْدَخ شَّ َػٍَٝ ُصْجَشِح َطَؼب َِ

بُء ٠َب  َّ . لَبَي أََصبثَْتُٗ اٌغَّ َِ ب ََ٘زا ٠َب َصبِحَت اٌطََّؼب َِ فََٕبٌَْت أََصبثُِؼُٗ ثٍَاَلً فَمَبَي 

ْٝ ٠َشَ  َِ َو َق اٌطََّؼب ْٛ ٍْتَُٗ فَ ِ. لَبَي أَفاَلَ َجَؼ َِّٕٝسُعَٛي َّللاَّ ِِ ْٓ َغؼَّ ف١ٍَََْظ  َِ اُٖ إٌَّبُط   

                                                           
12

 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 

h. 56. 
13

 Ibid, h. 77. 
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Artinya : 

“Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam pernah melewati 

setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, 

kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau 

bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, 

“Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau 

bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar 

manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia 

bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim no. 102). 

Nabi Muhammad SAW Bersabda : 

ٌِْخَذاُع فِٟ إٌَّبسِ  ا َٚ ْىُش  َّ ٌْ ا َٚ َّٕب،  ِِ َٕب ف١ٍَََْظ  ْٓ َغؾَّ َِ  

Artinya : 

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. 

Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. 

Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani 

dalam Ash Shahihah no. 1058)
14

 

Dari hadist diatas menyatakan bahwa didalam jual beli jangan 

sampai ada unsur penipuan, karena penipuan sudah pasti akan merugikan 

salah satu pihak diantaranya. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW 

menekankan bahwa dalam melakukan kegiatan atau transaksi jual beli 

                                                           
14

 https://rumaysho.com/7154-penipuan-dan-pengelabuan-dalam-jual-beli.html.Diakses 2 

Februari 2021 

https://rumaysho.com/7154-penipuan-dan-pengelabuan-dalam-jual-beli.html.Diakses
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hendaklah berlangsung dengan jujur (transparan) dan adil (tanpa unsur 

penipuan). 

Dalam ekonomi Islam jual beli atau bisnis haruslah berdasarkan 

prinsip-prinsip atas nilai-nilai dasar etika dalam berbisnis, diantanya yaitu 

tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah dan ihsan. Dari nilai dasar ini dapat 

diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan 

(transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggungjawab dan 

akuntabilitas.
15

  

Dewasa ini banyak orang yang menggunakan sistem jual beli ini 

sebagai pekerjaan sampingan, karena proses dan cara kerjanya yang tidak 

merepotkan dan tidak memerlukan modal yang besar. Sehingga 

kebanyakan pelaku jual beli online dengan sistem Dropshipping ini ialah 

anak muda atau seorang mahasiswa yang memanfaatkan sistem ini untuk 

sumber tambahan atau pemasukan bagi mereka. Dikarenakan tidak harus 

memiliki modal besar dan bisa dikerjakan sebagai pekerjaan sampingan, 

banyak Mahasiswa STAI Ma‟arif Kalirejo yang melakukan jual beli online 

dengan sistem Dropshipping ini. Tidak hanya itu, adanya beberapa situs 

yang menyediakan jual beli online dengan menggunakan sistem 

Dropshipping ini juga turut mempermudah atau memperluas para 

Dropshipper untuk melakukan kegiatan jual beli online dengan sistem ini, 

salah satunya yaitu Shopee.  

                                                           
15

 Viethzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, Islamic Economics & Finance: Ekonomi dan 

Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012), h. 224.   
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Shopee adalah salah satu marketplace di Indonesia yang cukup 

pesat, dengan promosi yang gencar ecommerce ini mampu berdiri sejajar 

dengan pesaing-pesaing terdahulunya. Menariknya disini, situs Shopee ini 

juga menyedikan sistem Dropshipping yang turut memudahkan para 

Dropshipper untuk melakukan kegiatan jual beli online.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN ETIKA 

BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE SISTEM 

DROPSHIPPING (Studi Kasus Dropshipper  Shopee Mahasiswa STAI 

Ma‟arif Kalirejo Lampung Tengah) 

D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Objek penelitian dilakukan kepada mahasiswa STAI Ma‟arif yang 

melakukan transaksi jual beli online dengan sistem Dropshipping 

dengan aplikasi shopee 

2. Cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab langsung 

kepada dropshipper shopee mahasiswa STAI Ma‟arif Kalirejo 

berdasarkan hal yang dibutuhkan oleh peneliti. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana mekanisme dalam jual beli online dengan sistem 

Dropshipping yang dilakukan oleh Dropshipper shopee Mahasiswa 

Stai Ma‟arif kalirejo? 

2. Bagaimana penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli 

online sistem Dropshipping ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis 

islam? 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penulisan  

adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui secara langsung Bagaimana mekanisme dalam 

jual beli online dengan sistem Dropshipping yang dilakukan oleh 

Dropshipper shopee Mahasiswa Stai Ma‟arif kalirejo. 

b. Untuk mengetahui atau menganalisis penerapan etika bisnis islam 

dalam jual beli online sistem Dropshipping ditinjau dari prinsip-

psrinsip etika bisnis islam. 

2. Manfaat Penelitian  

Hal penting dari sebuah penelitian ini adalah kemanfaatan yang 

dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. 

Adapaun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 
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1) Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang 

penerapan etika bisnis islam dalam jual beli online sistem 

Dropshipping. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya dalam teori ekonomi 

islam, dalam menerapkan etika bisnis islam dalam transaksi 

jual beli online sistem Dropshipping. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Penulis 

Sebagai sarana potensial mengembangkan pemikiran dalam 

menerapkan teori yang ada serta di aplikasikan sesuai dengan 

keadaan sebenarnya. 

2) Bagi Masyarakat dan Pembaca 

Semoga penelitian ini dapat menambah ilmu dan juga 

pengetahuan serta informasi dalam menerapkan etika bisnis 

dalam transaksi. 

G. Metode Penelitian  

Metodelogi penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang 

peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis fakta 

yang ada ditempat penelitian dengan ukuran-ukuran dalam pengetahuan. 
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Hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran.
16

 Metode penelitian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah lapangan (field 

research), yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dilapangan 

atau kepada responden. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa yang 

menjual barang secara online dengan sistem Dropshipper shopee. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha 

untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan  

data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan  

mengimplementasikan.
17

 Penelitian deskriptif bertujuan 

menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik 

bidang tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian 

yang relevan untuk  memahami fenomena sosial (tindakan manusia) 

di mana data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik 

melainkan analisis data  dilakukan secara induktif.
18

 Selain lapangan 

penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library 

research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Dalam 

                                                           
16

 Kontjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta : PT. Gramedia, 2010),h.13 
17 Cholid Narbuko dan Abu Acmadi, Metode Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), 

h.44 
18

 bid,h.9 
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penelitian ini meneliti tentang analisis penerapan etika bisnis islam 

dalam transaksi jual beli online sistem Dropshipping pada 

Dropshipper mahasiswa STAI Ma‟arif Kalirejo Lampung Tengah. 

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di SekolahTinggi Agama Islam 

(STAI) Ma‟arif Kalirejo Lampung Tengah yang berada di Jalan 

Jenderal Sudirman No 5 Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten 

Lampung Tengah. 

4. Subject penelitian  

Subjek penelitian ini adalah Dropshipper Shopee Mahasiswa 

STAI Ma‟arif Kalirejo sebanyak 8 orang. Alasan peneliti memilih 

kedelapan sample diatas ialah karena sample diatas merupakan 

Mahasiswa STAI Ma‟arif Kalirejo yang melakukan usaha jual beli 

online dengan menggunakan sistem Dropshipping dalam kegiatan jual 

belinya, sehingga dapat dijadikan sumber data bagi peneliti untuk 

mendapatkan informasi tentang transaksi jual beli online secara 

Dropshipping tersebut. Kedelapan Sample diatas diantaranya yaitu : 

Tabel 1.2 

Dropshipper Mahasiswa STAI Ma’arif Kalirejo Lampung Tengah 

No Nama Jurusan 

1 Azizah Romadona Perbankan Syari‟ah 

2 Era Yuliana Perbankan Syari‟ah 
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3 Ida Febriani Perbankan Syari‟ah 

4 
Ade Indah Yutika 

Dewi 
Pendidikan Agama Islam 

5 Lisdiana Sari Perbankan Syari‟ah 

6 
Anik Lailatul 

Rohimah 
Pendidikan Agama Islam 

7 Kurnia Pradiwati 
Manajemen Pendidikan 

Islam 

8 Eva Yunita 
Manajemen Pendidikan 

Islam 

 

5. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data 

didapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data merupakan suatu 

hal yang sangat penting karena sumber data dapat digunakan untuk 

menunjang dan mendukung hasil suatu penelitian. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu: 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber 

pertama baik dari individu atau perseorangan atau seperti hasil 

wawancara. Dalam bentuk variabel atau kata-kata yang diucapkan 

secara lisan, gerak-gerik pelaku yang dilakukan oleh subjek yang 

dapat dipercaya dalam hal ini adalah subjek penelitian (Sample) 

yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.
19

 Data primer 

dalam penelitian ini berasal dari mahasiswa STAI Ma‟arif Kalirjo 

yang menjual barang secara online dengan sistem Dropshipper 

                                                           
19 Suharsimi Arikunt,”Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, (Jakarta:Rineka 

Cipta,2013),h.22 
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shopee untuk bahan menjawab rumusan masalah. Adapun data 

primer yang di kumpulkan berupa hasil wawancara dengan 

mahasiswa STAI Ma‟arif Kalirejo yang menjual barang secara 

online dengan sistem Dropshipper shopee  

b. Data Sekunder 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh seseorang yang melakukan suatu dari sumber-sumber yang 

ada. Biasanya data-data diperoleh dari dokumen-dokumen grafis 

(tabel, catatan, notulen rapat,SMS, dan lain-lain), foto film, 

rekaman video, benda-benda dan lain-lain.
20

 Sumber lain bisa 

diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti 

terdahulu serta jurnal yang berhubungan dengan penelitian. 

6. Teknik sampling 

Sampling dalam penelitian empirik diartikan sebagai proses 

pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Secara konensional, 

konsep sampel menunjuk pada bagian dari populasi. Akan tetapi, 

dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan 

karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang 

berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada 

representasi terhadap fenomena sosial. Data atau informasi harus 

ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Hanya 

                                                           
20 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung:Alfabeta,2017),h.81-82 
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dengan demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang 

diteliti secara utuh.
21

 

 Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling 

yang lebih sering digunakan adalah purposie sampling. Purpsie 

sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan 

pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu 

tentang apa yang kita harapkan. Penelitian ini menggunakan teknik 

purposie samplig. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling 

mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oeh peneliti.  

 

7. Teknik Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan langsung dengan mendekati para 

responden baik dengan melakukan interview (wawancara), maupun 

dengan dokumentasi.
22

  

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus 

ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada 

hakikatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya 

secara objektif. Pengumpulan data penulis menggunakan beberapa 

teknik, antara lain: 

a. Wawancara 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 

yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 
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informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan pada para responden.
23

 

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur atau 

wawancara mendalam. Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-

bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan 

kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap 

responden.
24

 Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 

Dropshipper mahasiswa dan mahasiswa yang membeli dengan 

menggunakan sistem Dropshipping. 

b. Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah metode 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis 

atau dokumen-dokumen berupa buku-buku, majalah-majalah, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya.
25

 Sumber informasi dokumenter pada dasarnya adalah 

semua bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan 

dokumen, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. 

8. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan 
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yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.
26

 

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, 

dimana setelah pengumpulan data yang di dapat dari lapangan, seperti 

informasi yang didapat dari hasil wawancara, kemudian observasi 

yang merujuk pada buku, jurnal, data dari media sosial, dan lain 

sebagainya. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian dipilah 

menjadi satu yang dapat dikelola, menemukan pola yang kemudian 

dapat di kelola menjadi satu yang dapat membantu peneliti untuk 

pengambilan kesimpulan dari kata-kata yang diperoleh setelah 

dianalis untuk memperoleh jawaban.. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Jual Beli  

1. Pengertian Jual Beli  

Jual beli menurut pengertian bahasa arab al-bai‟ atau etimologi 

adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.
27

 Sedangkan 

pengertian menurut istilah atau terminologi yang dimaksud dengan jual 

beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang 

dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain 

atas dasar saling merelakan.
28

 

Menurut Hendi Suhendi, jual beli ialah suatu perjanjian tukar 

menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di 

antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak 

lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 

dibenarkan syara‟ dan disepakati.
29

 

Menurut Hanafiah, jual beli adalah suatu pertukaran harta (benda) 

dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan.
30

Menurut 

Ibnu Qadhamah, jual beli adalah suatu pertukaran harta dengan harta 
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untuk saling menjadikan milik.
31

Sedangkan menurut Ibrahim Lubis, 

jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan 

cara tertentu atau akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
32

 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa inti 

jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang 

mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu 

menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati. 

Sesuai dengan ketentuan atau ketetapan hukum maksudnya ialah 

memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang 

ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan 

rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara‟. 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Alquran 

dan hadist. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah 

kecuali jual beli yang dilarang oleh syara‟, adapun dasar hukum dari 

Alquran surah Al-Baqarah (2) ayat 275: 

 َٓ ِِ  ُٓ ١ْٰط ْٞ ٠َتََخجَّطُُٗ اٌؾَّ َُ اٌَِّز ْٛ ب ٠َمُ َّ َْ ااِلَّ َو ْٛ ُِ ْٛ ٰثٛا اَل ٠َمُ َْ اٌشِّ ْٛ َٓ ٠َأُْوٍُ اٌََِّز٠ْ

 َٚ ٌْج١ََْغ  ُ ا ًَّ َّللّاٰ اََح َٚ ٰثٛۘا  ًُ اٌشِّ ْث ِِ ٌْج١َُْغ  ب ا َّ ا أَِّ ْْٓٛ ُْ لَبٌُ ُ  ٰرٌَِه ثِبََّٔٙ
ظِِّّۗ َّ ٌْ ٰثٛاِّۗ ا ََ اٌشِّ َحشَّ
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ْٓ َػبَد  َِ َٚ  ِّۗ ِ
ْٓ اٌَِٝ َّللّاٰ ٖٗ ُش ِْ اَ َٚ ب َعٍََفِّۗ  َِ  ٗٗ ٝ فٍََ ٰٙ ْٔتَ ٖٗ فَب ثِّ ْٓ سَّ ِِّ ِػظَخٌ  ْٛ َِ  ٖٗ ْٓ َجۤبَء َّ فَ

 َْ ْٚ ُْ ف١َِْٙب ٰخٍُِذ ى َِه اَْصٰحُت إٌَّبِس ۚ ُ٘
ٌٰۤ  فَبُٚ

Artinya :  

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang 

demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. 

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, 

maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka 

mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-

Baqarah (2): 275.
33

 

Sebab turunnya ayat:  

Al-Abbas dan Khalid bin Walid adalah dua orang yang berkongsi 

di zaman Jahiliyah, dengan memberikan pinjaman secara riba kepada 

beberapa orang suku Tsaqif. Setelah Islam datang, kedua orang ini 

masih mempunyai sisa riba dalam jumlah besar. Kemudian Rasulullah 

saw Bersabda: “Ketahuilah! Sesungguhnya tiap-tiap riba dari riba 

Jahiliyah harus sudah dihentikan, dan pertama kali riba yang 

kuhentikannya ialah riba Al-abbas; dan setiap (penuntutan) darah dari 

darah Jahiliyah harus dihentikan, dan pertama-tama darah yang 
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kuhentikannya ialah darah Rabi‟ah bin Al-Harits bin Abdul 

Muththalib”.
34

 

 

َْ تَِجبَسحً  ْٛ ْْ تَُى ْٓ اَ ًِ ااِلَّ ٌْجَبِط ُْ ثِب ُْ ث١ََُْٕى اٌَُى َٛ ِْ ا اَ ْْٓٛ ا اَل تَأُْوٍُ ْٛ ُٕ َِ َٓ ٰا َب اٌَِّز٠ْ ٠ْٰٓب٠َُّٙ

 َّْ ُْ ِّۗ اِ ْٔفَُغُى ا اَ ْْٓٛ ُ اَل تَْمتٍُ َٚ  ِّۗ ُْ ُْٕى ِِّ ْٓ تََشاٍض  بَػ ًّ ُْ َسِح١ْ َْ ثُِى َ َوب
َّللّاٰ  

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”
35

 (QS. An-Nisa‟ (4): 29) 

Ayat diatas menjelaskan tentang hukum transaksi secara umum, 

lebih khusus kepada transaksi perdagangan dan bisnis jual beli. Di 

dalam ayat diatas, Allah mengharamkan orang yang beriman untuk 

memakan, memanfaatkan, menggunakan, (segala bentuk transaksi 

lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu transaksi yang 

tidak dibenarkan oleh syariat. Kita dibolehkan untuk melakukan 

transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dan 

saling ridha. 

Adapun hadist yang menjelaskan tentang jual beli, yaitu: 
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a. “Dari Hakim bin Hizam, ia berkata “Aku datang kepada 

Rasulullah SAW lalu bertanya, „Aku didatangi oleh seseorang 

yang memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku 

(bukan milikku), apakah aku boleh membelikannya dari pasar 

kemudian menjualnya?‟ Beliau menjawab, „Janganlah kamu 

menjual sesuatu yang bukan milikmu‟.” (HR. Abu Daud)
36

 

b. “Dari Rifa‟ah ibn Rafi‟, bahwa Rasulullah Saw, ditanyakan 

seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling 

baik, Rasulullah Saw ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia 

sendiri dan jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzah dan Al-

Hakim). 

c. Rasulullah Saw, bersabda: “pedagang yang jujur dan terpercaya 

itu sejajar (tempatnya disurga) dengan para Nabi, para shiddiqin 

dan para syahada”. (HR. Tirmidzi). 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

a. Rukun Jual beli 

Dalam menetapkan rukun jual beli diantara ulama terjadi 

perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiah rukun jual beli 

adalah ijab dan qobul yang menunjukan pertukaran barang secara 
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ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual 

beli menurut jumhur ulama terdiri dari:
37

 

1) Pihak-pihak yang Berakad (penjual dan pembeli) 

Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan 

pembeli. Pelaku ijab dan qobul haruslah orang yang ahli akad 

baik mengenai apa saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, 

tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli. Orang yang 

melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan. 

2) Adanya Uang (Harga) dan Barang (Ma‟qud alaih) 

Adanya harga beserta barang yang diperjualbelikan. 

3) Ijab Qabul (Shigat) 

Ijab dan qobul merupakan bentuk pernyataan (serah terima) 

dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). 

b. Syarat Jual Beli 

Disamping harus memenuhi rukun-rukun tersebut di atas, 

dalam transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat yang 

secara umum tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan 

di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang 

berakad, menghindari jual beli gharar. Jika jual beli tidak 

memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak 

memenuhi syarat-syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad 

tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafas, akad tersebut 
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mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, 

cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, 

akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik khiar untuk 

menetapkan maupun membatalkan.
38

 

Para ulama berpendapat tentang syarat sah jual beli antara 

lain yaitu:
39

 

1) Syarat Orang yang Berakad 

Dari ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa orang yang 

melakukan akad jual beli, harga memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a) Para Pihak (Penjual dan Pembeli) Berakal 

Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan 

tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya 

memiliki pikiran yang sehat. Dengan pikiran yang sehat 

dirinya dapat menimbang kesesuaian antara permintaan 

dan penawaran yang menghasilkan persamaan pendapat. 

Maksud berakal disini yaitu dapat membedakan atau 

memilih yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu 

pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah. 

 

 

                                                           
38

 Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), h. 75-76 
39

 R. Abdul Djamil, Hukum Islam Asas-Asas Hukum Islam, (Bandung; Mandar Maju, 

1992), h. 141-142 



31 
 

 
 

b) Atas Kehendak Sendiri 

Niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk 

melepaskan hak miliknya dan memperoleh ganti hak milik 

orang lain harus diciptakan dalam kondisi suka sama suka. 

Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan perbuatan jual 

beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu 

tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, sehingga 

apabila terjadi transaksi jual beli bukan atas kehendak 

sendiri tetapi dengan adanya paksaan, maka transaksi jual 

beli tersebut tidak sah. 

c) Bukan pemboros (mubazir)  

Bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam 

perjanjian jual beli tersebut bukanlah orang yang 

pemboros, karena orang yang pemboros dalam hukum 

dikategorikan sebagai orang yang tidak cukup bertindak 

hukum, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu 

perbuatan hukum walaupun hukum itu menyangkut 

kepentingannya sendiri. 

d) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. 

Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai 

penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan. 
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2) Syarat yang terkait dengan Ijab Qobul 

a) Berada di tempat yang sama 

b) Tidak terpisah 

Antara ijab dan qobul tidak terdapat pemisah yang  

menggambarkan adanya penolakan 

c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu 

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak 

berhubungan dengan akad. 

3) Syarat-syarat benda yang diperjualbelikan (Ma‟qud alaih) 

Syarat-syarat yang terkait dengan benda yang 

diperjualbelikan sebagai berikut: 

a) Barang itu ada atau tidak ada ditempat 

Tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya 

untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko 

karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka 

sebagian diletakan pedagang di gudang atau masih di 

pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh 

dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan 

penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini 

dihukumkan sebagai barang ada. 

b) Dapat dimanfaatkan.  

Benda yang tidak bermanfaat tidak sah untuk 

diperjualbelikan. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan 
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darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam 

perdagangan syara‟‟ benda-benda seperti ini tidak 

bermanfaat bagi muslim. Jadi setiap benda yang akan 

diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan 

manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak 

mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau 

ditukarkan dengan benda yang lain, karena termasuk dalam 

arti perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yaitu menyia-

nyiakan harta. 

c) Milik orang yang melakukan akad  

Bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas 

suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau 

orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang. 

Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang 

bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si 

pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang halal. 

d) Dapat diserahkan  

Bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan 

pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus 

diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang 

telah ditentukan objek akad dapat diserahkan karena 

memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang 

bersangkutan. 
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e) Diketahui barangnya.  

Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual 

dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan 

kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan 

barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka 

perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian 

tersebut mengandung unsur penipuan (gharar). Hal ini 

sangat perlu untuk mengindari timbulnya peristiwa hukum 

lain setelah terjadi perikatan. Misalnya dari akad yang 

terjadi kemungkinan timbul kerugian di pihak pembeli atau 

adanya cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya. 

f) Barang yang ditransaksikan berada ditangan 

maksudnya bahwa objek akad harus telah wujud pada 

waktu akad diadakan, penjualan atas barang yang tidak 

berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang. Karena 

ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak 

dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.
40

 

Menurut Abdul Rahman syarat-syarat yang berkaitan 

dengan rukun jual beli, para ulama fiqih menyatakan bahwa 

suatu jual beli sah apabila: 

1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang 

yang dijual tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun 
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kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu 

mengandung unsur tipuan, paksaan, mudharat, serta adanya 

syarat-syarat lain membuat jual beli rusak. 

2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, 

maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga 

dikuasai penjual. 

3) Tidak memeberikan batas waktu, tidak sah menjual barang 

untuk jangka masa tertentu yang diektahui atau tidak 

diketahui. Setiap orang yang menjual rumahnya kepada 

orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikan 

harga, maka jual beli tersebut dibatalkan. Itu disebut 

dengan “jual beli pelunasan (bai‟ al-waqa).
41

 

Syarat jual beli harus direalisasikan agar jual beli dapat 

terlaksana secara sah. Syarat-syarat yang telah disebutkan 

diatas agar jual beli terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu 

ketidakjelasan, kemudharatan, kerugian finansial. 

4. Macam-macam Jual Beli 

Jual Beli memiliki beberapa macam, yang di tinjau dari berbagai 

sudut, ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut: 

a. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi 

kepada tiga macam, yaitu: 
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1) Jual beli muthlaqah, yaitu jual beli dengan pertukaran antara 

barang atau jasa dengan uang, jual beli ini merupakan jual beli 

yang sangat familiar atau yang biasa kita lakukan sehari-hari. 

2) Jual beli sharf, yaitu jual beli antara satu mata uang dengan 

mata uang lain. Menurut Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-

MUI/III/2002, jual beli sharf adalah jual beli mata uang, baik 

antara mata uang sejenis maupun antar mata uang yang 

berlainan jenis. Dalam perkembangan era globalisasi saat ini, 

dimana perdagangan antara negara menjadi suatu kebutuhan. 

3) Jual beli muqayyadah, yaitu jual beli dengan pertukaran antara 

barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang 

dengan barang yang dinilai dengan valuta asing. 

b. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada 

empat macam, yaitu: 

1) Jual beli musawwamah (tawar menawar), yaitu jual beli biasa 

ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan 

keuntungan yang didapatnya. 

2) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual 

memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual 

beli amanah dibagi kedalam tiga macam, yaitu: 

a) Jual beli murabahah, yaitu jual beli ketika penjual 

menyebutkan harga pokok pembelian barang dan 

keuntungan yang didapatnya. 
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b) Jual beli muwadha‟ah (discount), yaitu jual beli dengan 

harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang 

diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai 

bukunya sudah sangat rendah. 

c)  Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan harga modal 

tanpa keuntungan dan kerugian. 

3) Jual beli dengan harga tangguh, (ba‟i bitsaman ajil), yaitu jual 

beli dengan penetapan harga yang akan dibayar dikemudian 

hari. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai 

dan bisa dicicil. 

4) Jual beli muzayyadah (lelang), yaitu jual beli dengan 

penawaran dari penjual dan para pembeli menawarnya. 

Penawaran tertinggi terpiilih sebagai pembeli 

c. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dbagi kepada empat 

macam, yaitu: 

1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung. 

2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (bai‟ muajjal, yaitu jual 

beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi 

pembayaran dilakukan dikemudian dan bisa dicicil. 

3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deferred 

delivery), meliputi: 
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a) Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembelian membayar 

tunai dimuka atas barang yang di pesan dengan spesifikasi 

yang harus diserahkan kemudian. 

b) Jual beli istishna‟, yaitu jual beli yang pembelinya 

membayar tunai atau bertahap atas barang yang di pesan 

dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan 

dikemudian 

4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-

sama tertunda.
42

 

Dari penjelasan beberapa klasifiksasi jenis-jenis jual beli 

di atas, bahwasannya jual beli online sistem Dropshipping 

termasuk dalam klasifikasi jual beli benda yang dijadikan 

objek, Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam 

perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). 

B. Jual Beli Online 

1. Pengertian Jual Beli Online 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah 

persetujuan saling mengikat antar penjual, yakni pihak yang 

menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar 

harga barang yang dijual.
43

Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa 

inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang 
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yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, 

yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai 

dengan perjanjian atau ketentuan yang tealah dibenarkan syara‟ dan 

disepakati. 

Adapun kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On (Inggris) 

yang berarti hidup atau di dalam, dan Line (Inggris) yang berarti 

garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa Online bisa di 

artikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi/sering di sebut juga 

dengan daring. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan 

internet. Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara 

aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah 

seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun 

komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. 

Dalam istilah lain Online juga dapat diartikan sebagai keadaan 

atau kondisi dimana sesesorang atau sekelompok orang terhubung 

kedalam sebuah jaringan atau sedang menggunakan jaringan internet 

dan saling berkomunikasi.
44

 

Dari pengertian dan istilah diatas, maka dapat dipahami bahwa 

jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet 

antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli 

sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli 

secara online menerapkan sistem jual beli diinternet. Tidak ada 
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kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli 

dilakukan melalui suatu jaringan yanag terkoneksi dengan 

menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain. 

2. Perkembangan Jual Beli Online 

Jual beli (bisnis) online telah ada sejak lama, tetapi menurut 

catatan yang ada dimuat pada dekade tahun 1980-an. Jual beli (bisnis) 

online dimulai ketika pertukaran data elektronik diciptakan, yang 

membantu perusahaan untuk melaksanakan transaksi dalam 

perdagangan internasional, terutama impor dan ekspor dari suatu 

negara ke negara lainnya.Penggunaan bisnis online ketika itu masih 

dilakukan secara sederhana dengan menggunakan email. 

Pada tahun 1990-an, bisnis online ini semakiin berkembang 

yang di pelopori adanya perusahaan yang membeli barang melalui 

komputer dalam bentuk CompuServe pada tahun 1992. Namun awal 

jual beli (bisnis) online yangsebenarnya bisa dikatakan terjadi pada 

tahun 1995 yang di tandai dengan berdirinya dua raksasa, yaitu 

Amazon dan Ebay yang memanfaatkan bisnis online dalam 

perdagangan internasional, impor dan ekspor. 

Langkah ini diikuti oleh Infact pada tahun 1999 dengan 

melakukan penjualan riset di Internet. Setelah itu jual beli (bisnis) 

online semakin berkembang, tidak saja di manca negara tetapi juga di 

Indonesia. Di Indonesia sendiri, jual beli (bisnis) online diperkirakan 

muncul pertama kali pada tahun 1990-an. Tidak ada catatan yang 
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pasti siapa yang pertama kali menggunakan jaringan online dalam 

melaksanakan bisnisnya.17 

Pada era 2000-an hingga sekarang, sistem belanja via online 

terus berkembang di seluruh dunia bahkan di Indonesia. Hal ini 

tentunya didukung oleh semakin banyaknya pengguna internet di 

Indonesia baik di kota besar maupun daerah. Di Indonesia, terdapat 

tiga jenis penjualan melalui internet yang memungkinkan anda untuk 

belanja online. Sistem pertama adalah toko online, situs toko online 

biasanya menyediakan segala jenis kebutuhan yang anda butuhkan 

yang dibagi per kategori di dalam situsnya sendiri seperti MyBigMall, 

Lazada atau berbagai toko online yang hanya menjual produk 

spesifik andalan mereka. 

Jenis jual beli online kedua adalah situs pasar online.Beberapa 

situs pasar online di Indonesia seperti Berniaga, Kaskus, Olx dan 

sebagainya.Jenis situs jual beli online ketiga adalah pasar media 

sosial yang memanfaatkan media sosial untuk berjualan seperti 

menggunakan media sosial Instagram, Facebook, Twitter dan 

berbagai media sosial lainnya. 

Dikarenakan perkembangan situs belanja online yang pesat di 

Indonesia, perilaku konsumen Indonesia juga sudah mulai berubah 

dan terbiasa dengan jual beli (belanja) online. Dengan begitu, tren 

belanja online diyakini akan terus meningkat di pasar Indonesia. 
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3. Macam-Macam Sistem Jual Beli Online 

Jual beli atau bisnis online adalah jenis bisnis yang sedang 

diminati oleh banyak pengusaha saat ini.Berbagai macam sistem pun 

banyak diciptakan untuk mendukung ide kreatif dalam berbisnis di 

dunia online, diantaranya yaitu sistem Dropshipping dan reselling. 

a. Sistem Dropshipping 

Sistem Dropshipping ini merupakan suatu sistem jual beli 

online dimana penjual (Dropshipper) tidak perlu menyetok 

barang atau memiliki modal besar untuk melakukan kegiatan jual 

beli online. Dropshipperhanya menawarkan informasi berupa 

foto/ keterangan barang terhadap konsumen, jika konsumen 

berminat membeli barang tersebut maka barang akan di kirimkan 

langsung dari pihak supplier dengan mengatasnamakan 

Dropshipper. 

b. Sistem Reselling 

Sistem reselling merupakan sistem jual beli online dimana 

penjual atau yang disebut dengan reseller harus menyediakan 

stok barang terlebih dahulu untuk kemudian menjualnya kepada 

konsumen. Bedanya dalam sistem ini penjual (reseller) akan 

membelistokbarang tersebut dengan jumlah yang banyak atau 

grosiragar mendapatkan harga yang murah.
45
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C. Dropshipping 

1. Pengertian Dropshipping 

Sebelum membahas pengertian Dropshipping, ada baiknya kita 

mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah yang akan ditemui dalam 

sistem ini. Dalam sistem ini, ada beberapa istilah yang akan ditemui, 

salah satunya yaitu Dropshipper. Dropshipper adalah orang (penjual) 

yang menjual barang namun tidak melakukan stock barang, dalam hal 

ini penjual hanya memamerkan atau memajang gambar/foto kepada 

calon pembeli dan tidak melakukan pengemasan barang untuk dikirim 

kepda pembeli, karena hal tersebut akan dilakukan oleh orang 

lain/seorang produsen (supplier). Sedangkan produsen (supplier) 

adalah pihak yang membuat, menyediakan, menyalurkan dan 

memasarkan sampai kepada pengemasan barang yang akan dikirim 

kepada pembeli. 

Dropshipping merupakan sebuah sistem bisnis yang 

memungkinkan seseorang untuk menjual berbagai macam produk 

langsung dari produsen/grosir (supplier) kepada konsumen, tanpa perlu 

menyimpan stok serta melakukan pengemasan dan pengiriman barang 

kepada konsumen.
46

 

Dropshipping ini merupakan kategori bisnis yang tergolong 

mudah, karena tidak perlu menyetok barang dan dapat meminimalisir 

resiko dan modal  yang sangat kecil bahkan masalah pengiriman pun 
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ditanggung oleh supplier.
47

Sistem ini banyak diterapkan oleh para 

penggiat jual beli online. Dropshipper cukup memasang iklan atau foto 

produk di website, facebook, twitter atau instagram dan media sosial 

lainnya, lalu jika ada pesanan, mereka tinggal menghubungi pihak 

supplier atau grosir. Setelah itu pihak supplier atau grosir yang 

mengirimkan barang langsung kepada pembeli atas nama Dropshipper. 

Pada transaksi ini, Dropshipper tidak memegang sama sekali barang 

yang dia jual. Dengan demikian, konsumen tidak mengetahui bahwa 

sejatinya ia membeli barang dari supplier (pihak kedua), dan bukan 

dari Dropshipper (pihak pertama). 

Dari berbagai pengertian diatas dapat dipahami bahwa 

Dropshipping merupakan suatu sistem jual beli online dimana penjual 

tidak perlu menyediakan atau melakukan stok barang, dalam hal ini 

penjual (Dropshipper) hanya melakukan penjualan menggunakan foto/ 

gambar dan keterang barang yang diberikan oleh pihak supplier yang 

kemudian disebarkan kemedia sosial, dalam hal ini Dropshipper 

berperan dalam kegiatan mempromosikan barang kepada pembeli. 

Dalam sistem ini, Dropshipper juga tidak melakukan kegiatan 

pengemasan barang yang akan dikirim ke pembeli karena hal tersebut 

akan dilakukan langsung oleh seorang supplier. Pada transaksi ini, 

Dropshipper tidak memegang sama sekali barang yang dia jual dan 

konsumen juga tidak mengetahui hal tersebut. 
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2. Sistem Dropshipping 

Sistem Dropshipping ini berbeda dengan sistem reselling yang 

mengharuskan memiliki barang dalam bentuk ready stock, kemudian 

menjualnya kembali.  Dalam sistem Dropshipping, individu atau 

perusahaan memiliki barang tanpa harus menyimpan stok, dan bahkan 

tanpa harus melakukan pengiriman barang, kita hanya menjadi 

perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau supplier yang 

sebenarnya. Pihak supplier inilah yang menyediakan, menyimpan, dan 

kemudian mengirimkannya langsung kepada konsumen. 

Keuntungan sebagai Dropshipper diperoleh dari selisih harga dari 

supplier ke Dropshipper dengan harga Dropshipper kepada pembeli.
48

 

Skema Dropshipping 
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a. Sebagai seorang dropshippe, maka wajib bagi kita untuk 

memasarkan barang dagangan dengan cara dari mulut ke mulut 

atau membuat toko online sendiri  

b. Jika pembeli telah melihat barang yang kita jual, maka pembeli 

akan meng-order barang tersebut kemudian membeli barang 

tersebut sesuai dengan harga jual dari Dropshipper (harga jual 

telah disepakati antara Dropshipper dengan supplier)  

c. Kemudian anda sebagai Dropshipper memesan kepada supplier 

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli tersebut  

d. Barang akan dikirimkan oleh supplier kepada pembeli atas nama 

anda sebagai Dropshipper.  

Sesuai dengan akad salam, supplier tidak menciptakan barang 

sesuai keinginan dari pembeli, namun supplier sudah menyiapkan 

barang tersebut secara ready stock untuk langsung diperjualbelikan. 

Peran Dropshipper disini dapat dikatakan sebagai agen atau 

perwakilan dari supplier untuk memasarkan barang dagangan milik 

supplier.
49

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Dropshipping  

Sistem Dropshipping kini semakin banyak diminati karena memiliki 

beberapa kelebihan berikut:  
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a. Hanya memerlukan modal yang kecil  

Dengan sistem Dropshipping, tidak perlu modal awal untuk 

melakukan pembelian barang kepada supplier, dengan demikian dapat 

meminimalkan jumlah modal.  

b. Tidak memerlukan tempat penyimpanan barang  

Barang yang dibeli konsumen dikirim langsung oleh supplier 

sehingga tak perlu menyiapkan gudang penyimpanan barang.  

c. Meminimalisir resiko kerugian  

Dalam sistem Dropshipping, barang hanya akan dijual jika ada 

pesanan dari konsumen, sehingga dapat meminimalisir resiko 

kerugian baik akibat stok barang yang belum laku dijual maupun 

akibat adanya konsumen yang melakukan pembatalan transaksi (hit 

and run).  

d. Mudah untuk dijadikan pekerjaan sampingan  

Karena anda tidak perlu melakukan pemantauan stok maupun 

produksi barang secara terus menerus, sehingga tidak banyak menyita 

waktu.50 

e. Sistem Dropshipping ini tidak kenal batas waktu atau ruang, alias 

anda dapat menjalankan usaha ini kapanpun dan dimanapun anda 

berada.  

f. Dropshipper, mendapatkan keuntungan atau fee atas jasanya 

memasarkan barang milik supplier.51 
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Meskipun memiliki beberapa kelebihan, bukan berarti sistem 

Dropshipping tidak memiliki kekurangan. Adapun kekurangan dari sistem 

Dropshipping antara lain sebagai berikut:  

a. Margin laba yang diperoleh tidak terlalu besar  

Meskipun mendapat harga khusus dari supplier, namun sebagai 

Dropshipper diberi potongan yang biasanya tidak terlalu besar karena 

barang yang dipesan kepada supplier jumlahnya tidak terlalu banyak. 

Dengan demikian tidak bisa mengoptimalkan laba yang diperoleh.  

b. Adanya resiko kalah bersaing dengan reseller  

Seperti disebutkan sebelumnya, potongan harga dari supplier 

kepada Dropshipper umumnya lebih kecil daripada potongan harga 

untuk reseller. Dengan demikian kemungkinan sulit untuk menjual 

barang dengan harga lebih murah dan kalah bersaing dengan reseller. 

Untuk itu perlu menggunakan cara yang lebih efektif untuk 

berpromosi.  

c. Kesulitan memantau stok barang  

Karena barang yang dijual Dropshipper tidak ready stock, tentu 

saja harus bolak-balik menghubungi supplier untuk memastikan stok 

barang dan mungkin hal ini akan memberikan kesulitan tersendiri.  

d. Kesulitan menjawab komplain dari konsumen  

Mengingat barang yang dijual tidak secara langsung Dropshipper 

kirim sendiri, maka bisa saja saat konsumen atau pembeli melakukan 

komplain (misal ada cacat atau kerusakan barang yang diterima 

pembeli) Dropshipper akan mengalami kesulitan tersendiri. Disini 
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tentu Dropshipper tidak bisa mengelak dari tanggung jawab kepada 

pembeli karena mereka beranggapan bahwa si Dropshipper ini adalah 

penjual langsung.52 

D. Etika Bisnis  

1. Etika Bisnis Secara Umum 

a. Pengertian Etika Bisnis 

Istilah etika (etihics) berasal dari kata yunani yaitu ethos (bentuk 

tunggal) yang berarti adat istiadat (kebiasan), perasaan batin, 

kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan, watak, sikap, cara 

berpikir.
53

 Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang 

baik dan apa yang tidak baik untuk dijunjung tinggi dan diperbuat, 

etika yang baik itu mencangkup : 

1) Kejujuran (honestry) : mengatakan dan berbuat yang benar, 

menjunjung tinggi kebenaran. 

2) Ketetapan (Realiability) : janjinya selalu tepat, tepat menurut isi 

janji (ikrar), waktu, tempat, dan syarat. 

3) Loyalitas : setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja 

yang dijanjikan kesetiannya, setia kepada organisasinya, berikut 

pimpinanannya, rekan-rekan, bawahan, relasi, klien anggaran 

dasar dan anggaran rumah tangganya. 
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4)  Disiplin : tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada 

sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang ditetapkan.
54

 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, bisnis diartikan 

sebagai usaha dagang. Usaha komersial didunia perdagangan, dan 

dibidang usaha. Sedangkan secara estimologi bisnis berarti keadaan 

dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan 

pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.
55

 Etika bisnis adalah 

seperangkat nilai tentang buruk, benar, salah dalam dunia bisnis 

berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika 

bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku 

bisnis harus berkomitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan 

berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. 

Sedangkan titik sentral etika bisnis adalah karena kepercayaan 

terhadap kemahakuasaan tuhan. Hanya saja kebebasan tersebut 

manusia mampu memilih antara baik dan jahat, benar dan salah, 

halal dan haram.
56

 

b. Teori Etika Bisnis Islam 

Pelaku usaha dapat memperoleh ilmu etika melalui teori 

etika, selain pengalamandan informasi moral yang diterima dari 

berbagai sumber. 

1) Etika Deontologi 
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Menurut teori ini beberapa prinsip moral ini bersifat 

mengikat bagaimanapun akibatnya. Etika ini menekankan 

kewajiban manusia untuk bertindak secara baik bukan dinilai 

dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari 

tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri. Teori 

ini menekankan kewajiban sebagai tolak ukur bagi penilaian 

baik atau buruknya perbuatan manusia, dengan mengabaikan 

dorongan orang lain seperti rasa cinta atau belas kasihan. 

Terdapat tiga kemungkinan seseorang memenuhi kewajibannya 

yaitu : karena nama baik, karena dorongan tulus dari hari 

nurani, serta memenuhi kewajibannya. Deontologis 

menetapkan aturan, prinsip dan hak berdasarkan pada agama, 

tradisi, atau adat istiadat yang berlaku yang menjadi tantangan 

dalam penerapan deontological disini adalah menentukan yang 

mana tugas, kewajiban, hak, prinsip yang didahulukan. 

2) Etika Teleologi 

Teori ini mengukur baik buruknya suatu tindakan 

berdasarkan tujuan yang mau dicapai degan tindakan itu, atau 

berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkan tindakan itu. Suatu 

tindakan dinilai baik jika tujuannya mencapai sesuatu yang baik 

atau jika konsekuensi yang ditimbulkannya baik dan berguna. 

Apabila kita akan menemukan apa yang benar, kita tidak hanya 

melihat konsekuensi keputusan tersebut dari sudut pandang 



52 
 

 
 

kepentingan kita sendiri. Tantangan yang sering dihadapi dalam 

penggunaan teori ini adalah kesulitan dalm mendapatkan 

seluruh informasi yang dibutuhkan dalam mengevaluasi semua 

kemungkinan konsekuensi dari keputusan yang diambil. 

3) Etika Hak 

Etika memberi bekal kepada pembisnis untuk 

mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan dan kebijakan 

bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan 

kaidah hak seseorang. Hak seseorang sebagai manusia tidak 

dapat dikorbankan oleh orang lain. Etika hak mempunyai sifat 

dasar dan asasi (humam right) sehingga etika hak tersebut 

merupakan hak yang (1) tidak dapat dicabut atau direbut karena 

sudah ada sejak manusia itu ada; (2) tidak tergantung dari 

persetujuan orang; (3) merupakan bagian dari eksistensi 

manusia didunia. 

4) Etika keutamaan 

Etika ini lebih mengutamakan pembangunan karakter 

moral pada diri setiap orang. Nilai moral bukan muncul dalam 

bentuk adanya aturan berupa larangan atau perintah, namun 

dalam bentuk teladan moral yang nyata dipraktekkan oleh 

tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat. Keuntungan teori ini 

bahwa para pengambil keputusan dapat dengan mudah 

mencocokkan dengan standar etika komunita tertentu untuk 



53 
 

 
 

menentukan sesuatu itu benar atau salah tanpa ia harus 

menemukan kriteria terlebih dahulu (dengan asumsi telah ada 

kode prilaku).
57

  

2. Konsep Etika Bisnis Islam 

Konsep etika bisnis dalam islam mempunyai titik tekan yang 

berbeda dengan konsep etika bisnis konvensional. Perbedaan itu 

muncul karena dasar pijakan dan dasar berpikir masing-masing 

berbeda. Etika bisnis Islam didasarkan pada al-Qur‟an dan Hadis, 

pemikiran para ulama dalam bentuk ijma‟ ataupun qiyas, dan 

pengalaman bisnis di kalangan umat Islam. Sedangkan etika bisnis 

konvensional berdasar pada hasil pemikiran pada filsut dan keadaan 

masyarakat yang memaksa dibuatnya aturan-aturan moralitas dalam 

bidang bisnis. konsep etika bisnis Islam dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Konsep ketuhanan 

Dalam dunia bisnis Islam, konsep ketuhanan melekat dalam 

setiap aktivitas bisnis. manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya 

terhadap Allah baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. 

Dalam bidang bisnis, ajaran Allah meletakkan konsep dasar halal 

dan haram yang berkenan dengan transaksi yang berhubungan 

dengan akuisisi, deposisi, dan semacamnya. 

                                                           
57 Umi Mursidah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Dipasar 
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b. Konsep kepemilikan harta  

Pandangan Islam terhadap harta adalah bahwa pemilik 

mutlak terhadap segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini, 

termasuk harta benda, adalah Allah. Manusia hanya sebagai 

pemegang amanah karena tidak mampu mengadakan benda dari 

tiada. 

c. Konsep baik dan benar  

Menurut Islam, kebenaran adalah ruh keimanan , ciri utama 

orang mukmim, bahkan ciri para Nabi . tanpa kebenaran , agama 

tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, kebohongan 

atau kedustaan adalah bagian dari sikap orang munafik. Bencana 

terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta 

dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan 

menetapkan harga. Oleh karena itu, salah satu karakter pedagang 

yang terpenting dan diridai oleh Allah ialah kebenaran. 

d. Konsep tanggung jawab  

Ialah sangat menekankan konsep tanggung jawab dalam 

kehidupan manusia. Manusia mendapat karunia Allah yang luar 

biasa dan tidak dimiliki oleh mahluk lain karena adanya 

pertanggungjawaban di pundak mereka. Implikasi tanggung jawab 

dunia bisnis adalah sikap bertanggung jawab melebihi etika 

peraturan. Etika peraturan hanya mempertanyakan apakah sesuatu 
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boleh atau tidak, sedangkan sikap bertanggung jawab merasa 

terikat pada nilai yang mau dihasilkan 

e. Konsep kejujuran 

Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral 

adalah kejujuran. Kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian 

moral. Bersikap baik terhadap orang lain tetapi tanpa kejujuran 

adalah kemunafikan dan sering beracun. Oleh karena itu, seorang 

pembisnis harus berlaku jujur yang dilandasi keinginan agar orang 

lain mendapatkan kebaikan dan kebahagian sebagaimana ia 

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. 

f. Konsep keadilan 

Adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek 

dunia bisnis. hal ini dapat kita tangkap dalam pesan al-Qur‟an 

yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil 

adalah salah satu asma Allah, kebalikan sifat adil adalah zalim, 

yaitu sifat yang dilarang Allah pada diri-Nya sebagai mana 

dilarang dalam firman-Nya pada hamba-Nya.
58
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3. Etika Bisnis Perspektif Islam 

a. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam  

Prinsip adalah suatu pegangan hidup yang harus dijaga. Prinsip 

serupa dengan idealisme, pedoman hidup, prinsip, landasan 

pemikiran dan sebagainya. Seorang pebisnis muslim harus 

memiliki prinsip dalam berbisnis. Prinsip ini akan menjadi 

pedomannya dalam berbisnis.47 berikut prinsip-prnsip etika 

berbisnis dalam islam: 

1) Prinsip keesaan 

Merupakan wacana teologis yang mendasari segala 

aktifitas manusia, termasuk bisnis. tauhid menyadarkan 

manusia sebagau ilaiyah, sosok mahluk bertuhan. Dengan 

demikian kegiatan bisnis manusia tidak terlepas dari 

pengawasan tuhan, dalam rangka melaksanakan titah tuhan. 

Ajaran tauhid menumbuhkan pengawasan internal (hati 

nurani) yang ditumbuhkan oleh imam dalam hati seorang 

muslim, dan menjadikan pengawasan dalam dirinya. Hati 

nurani seorang muslim tidak akan merampas yang bukan 

haknya, memakan harta orang lain dengan cara batil. Juga 

tidak memanfaatkan kekurangan seorang yang lemah, 

kebutuhan orang yang terdesak dalam masyarakat. 
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2) Prinsip Keadilan 

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang 

diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan 

sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh 

ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam 

beraktivitas didunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan 

untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak 

disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-

maidah Ayat- 8: 

اَل  َٚ ٌْمِْغِطِۖ  ِ ُؽََٙذۤاَء ثِب
َٓ لِِلّٰ ١ْ ِِ ا َّٛ ا لَ ْٛ ُٔ ْٛ ا ُو ْٛ ُٕ َِ َٓ ٰا َب اٌَِّز٠ْ ُْ  ٠ْٰٓب٠َُّٙ َُّٕى َِ ٠َْجِش

 َّْ َ ِّۗاِ
اتَّمُٛا َّللّاٰ َٚ  ِٜۖ ٰٛ َٛ اَْلَشُة ٌٍِتَّْم اِّۗ ُ٘ ْٛ ا ِّۗاِْػِذٌُ ْٛ  ااَلَّ تَْؼِذٌُ

ْٝٓ ٍٰ ٍَ َػ ْٛ ُْ لَ َؽَٰٕب

 َْ ْٛ ٍُ َّ ب تَْؼ َّ  ثِ
َ َخج١ٌِْشٌۢ  َّللّاٰ

Artinya:  

”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi 

orang orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena 

Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah , sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
59
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3) Prinsip Kehendak Bebas 

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan 

kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan 

aktivitas bisnis. dalam ekonomi, manusia bebas 

mengimplementasikan kaidah-kaidah islam karena masalah 

ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah 

maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali 

yang dilarang” yang tidak boleh dalam islam adalah ketidak 

adilan dan riba. 

4) Prinsip Tanggung Jawab 

Dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada 

dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi 

horizontalnya kepada masyarakatdan konsumen. Tanggung 

jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan 

(keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimaldan berbuat 

yang terbaik dalam segala urusan.
60

 Secara logis prinsip ini 

berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan 

batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia 

dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. 

Hal ini sesuai dengan apa yang ada didalam Al-Qur‟an surah 

Al-Muddassir ayat 38 : 
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١َِْٕ٘خٌ  ب َوَغجَْت َس َّ ًُّ َْٔفٍظٌۢ ثِ  ُو

Artinya : 

“tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang 

telah diperbuatnya”
61

 

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa setiap kegiatan 

manusia diminta pertanggung jawabannya baik itu terhadap 

Allah maupun manusia. Kebebasan yang dimiliki manusia 

dalam melakukan segala aktivitasnya memiliki batas-batas 

tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan 

dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang 

dalam Al-Qur‟an dan Sunnah yang harus dipatuhidan 

dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam melakukan 

kegiatan bisnisnya. 

5) Prinsip Kebenaran 

Kebenaran selain mengandung makna kebenaran lawan 

kesalahan, mengandung juga unsur kebajikan dan kejujuran. 

Nilai kebenaran adalah merupakan nilai yang dianjurkan 

dalam ajaranislam. Dalam Al-Qur‟an kebenaran yang 

mengandung kebajikan dan kejujuran dapat ditegaskan atas 

keharusan memenui perjanjian dalam melaksanakan bisnis. 

Dalam kontek etika bisnis yang harus dilakukan adalah dalam 

hal sikap dan perilaku yang benar yang meliputi dari proses 

bisnis hingga hasil dari keuntungan bisnis yang diperoleh. Al-
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Qur‟an menekankan adanya kebenaran suatu profesi 

(pembisnis) yang dilandasi oleh kebaikan dan kejujuran 

dijelaskan dalam Al-Qur‟an surah Al-Hajj ayat 77: 

ٌَْخ١َْش  اْفَؼٍُٛا ا َٚ  ُْ ا َسثَُّى ْٚ اْػجُُذ َٚ ا  ْٚ اْعُجُذ َٚ ا  ْٛ ُٕٛا اْسَوُؼ َِ َٓ ٰا َب اٌَِّز٠ْ ٠ْٰٓب٠َُّٙ

 ۚ َْ ْٛ ُْ تُْفٍُِح  ٌََؼٍَُّى

Artinya :  

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah 

kamu,sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan perbutalah 

kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”
62

 

Secara subtansi akan diperjelas prinsip-prinsip yang sudah 

digariskan dalam Islam.
63

 Antara lain: 

1) Tidak mengurangi timbangan, bisnis dalam Islam sangat 

mengutamakan kebaikan. Karena semua kecurangan dalam 

berbisnis diharamkan, dan salah satu kecurangan yang 

diharamkan adalah mengurangi timbangan. Sehingga pembeli 

tertipu dan dirugikan oleh penjual. Pembeli menerima barang 

yang tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya.
64

 

Sebagaimana firman Allah:  

َواَْوفُوا اْلَكْيَل ِاَذا ِكْلُتْم َوِزُنْوا ِباْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقْيِمِۗ ٰذلَِك َخْيٌر 

اَْحَسُن َتأِْوْيًل   وَّ
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Artinya:  

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu 

menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah 

yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(QS 

Al-Isro: 35).
65

 

2) Menjual barang yang baik mutunya, menyembunyikan mutu 

produk sama halnya dengan bohong, berarti mengabaikan 

tanggung jawab moral dalam berbisnis. Sikap semacam itu 

bagian sebab yang menghilangkan sumber keberkahan karena 

dengan menyembunyikan mutu produk konsumen merasa 

terbohongi dan hak- haknya terkurangi.
66

 Dalam al-Qur‟an 

surah al-Qasas dijelaskan sebagai berikut.  

ْيْٓ اَْعلَُم ِبَمْن َجۤاَء ِباْلُهٰدى ِمْن ِعْنِدٖه َوَمْن َتُكْوُن  َوَقاَل ُمْوٰسى َربِّ

لُِمْونَ لَٗه عَ 
ٰ
ٗه ََل ُيْفلُِح الّظ اِرِۗ ِانَّ اِقَبُة الدَّ  

Artinya:  

“Musa menjawab: "Tuhanku lebih mengetahui 

orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan 

siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri 

akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan 

orang-orang yang zalim". (Q.S. al-Qasas:37).
67
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Sebagaimana ayat tersebut, bahwa kedhaliman tidak 

akan pernah mendapat keutungan, dan kedholiman 

merupakan bagian penindasan. 

3) Dilarang menggunakan sumpah, banyak di sekitar kita para 

pedagang menggunakan sumpah untuk melariskan 

dagangannya. Sedangkan hal semacam itu tidak dibenarkan 

dalam Islam, karena akan menghilangkan keberkahan.
68

 

4) Longgar dan bermurah hati, salah satu kesuksesan dalam 

berbisnis adalah service atau pelayan. Dalam menjalankan 

bisnis seringkali kontak dengan orang lain, dengan sikap 

ramah dalam berbisnis akan membuat pelanggan merasa 

nyaman dan bahkan tidak mungkin tidak pada akhirnya akan 

menjadi pelanggan yang setia yang akan menguntungkan 

pengembangan bisnis di kemudian hari. Dalam hal ini 

berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi:  

ا َغلِْيَظ اْلَقْلِب  ِ لِْنَت لَُهْم ۚ َوَلْو ُكْنَت َفّظً
ٰ

َن ّللّا َفِبَما َرْحَمٍة مِّ

ْوا ِمْن َحْولَِك ۖ َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفى  ََلْنَفضُّ

لِْينَ اَْلَْمِرۚ َفِاَذا َعزَ  َ ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّ
ٰ

ِ ِۗ ِانَّ ّللّا
ٰ

ْل َعلَى ّللّا ْمَت َفَتَوكَّ  

Artinya:  

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu 

Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu 
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bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 

kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”. (Q.S. Ali 

Imran/ 3:159)
69

 

5) Membangun hubungan baik, membangun hubungan baik 

dengan kolega sangat ditekankan dalam Islam, tidak hanya 

sebatas itu bahkan dalam Islam menjaga hubungan baik 

dengan siapa pun sangat dianjurkan. Dalam Islam sesama 

pelaku bisnis Islam tidak menghendaki dominasi antara yang 

satu dengan yang lain baik dalm bentuk monopoli, oligapoli 

dan lain sebagainya. 

6) Tertib administrasi, praktik saling pinjam atau utang piutang 

dalam dunia perdagangan merupakan hal yang wajar. Dalam 

al-Qur‟an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang 

tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin 

terjadi. Sebagaimana firmannya yang Artinya “Wahai orang-

orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
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menuliskannya dengan benar. Jangan menulis menolak untuk 

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya 

kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah 

orang yang berhutang itu mendektekan, dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia 

mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berhutang 

itu orang yang kurang akalnya atau lemah(keadaanya), atau 

tidak mampu mendektekan sendiri, maka hendaknya walinya 

mendektekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 

dua orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) 

dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua 

orang perempuan di antara orang –orang yang kamu sukai 

dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa 

maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah 

saksisaksi itu menolak apabila dipanggil. Dan jangnlah kamu 

bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) 

kecil maupun besar, yang demikian itu lebih adil di sisi 

Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih 

mendekatkan kamu kepada ketidak raguan, kecuali jika hal 

itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di 

antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak 

menuliskannya. Dan ambilah saksi jika kamu berjual beli, 

dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika 



65 
 

 
 

kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu 

kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah 

memberimu pengaajaran kepada kamu, dan Allah maha 

mengetahui sesuatu”. (Q.S. AlBaqoroh/2: 282).
70

 

7) Menetapkan harga transparan, harga yang tidak transparan 

atau bisa mengandung penipuan. Dalam hal ini yang 

dimaksudkan adalah tidak membedakan harga antara 

konsumen satu dengan yang lainnya. Untuk itu menetapkan 

harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam 

Islam agar tidak terjerumus dalam riba.
71

 Menurut Sidiqqi 

dalam buku Etika Bisnis dalam Persepektif Islam yang 

dikutip oleh Djakfar menyatakan bahwa keadilan dan 

kebijakan merupakan dasar pijakan para pengusaha yang 

keduanya muncul moral alturais dalam dunia bisnis seperti 

transparansi, toleransi, dan lain sebagainya.
72

 

Menurut Yusuf Qardhawi, Islam mempunya etika dalam berdagang 

(berbisnis), yaitu:  

1) Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang 

diharamkan. 

2) Bersikap benar, amanah, dan jujur.  

3) Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.  

4) Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.  

                                                           
70

 Kementerian Agama Ri, Al-Jamil: …, h. 71. 
71

 Djakfar, Etika…, h. 29-30. 
72

 Ibid. h. 32. 
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5) Menegakkan toleransi dan persaudaraan.  

6) Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal 

menuju akhirat
73

  

Etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikkan, pengelolaan 

dan pendistribusian harta. Sehingga etika bisnis syariah yaitu:  

1) Menolak monopoli  

2) Menolak eksploitasi  

3) Menolak diskriminasi  

4) Menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban  

5) Terhindar dari usaha tidak sehat
74

 

c. Fungsi Etika Bisnis Islam 

Pada dasarnya terhadap fungsi khusus yang diemban oleh 

etikabisnis Islam diantranya adalah: 

1) Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan 

menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. 

2) Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa 

melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang 

bisnsi, terutama bisnis islam, dan cara biasanya dengan 

memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru 

tentang pentingnya dengan menggunakan landasan nilai-nilai 

moralitas dan spritualisme, yang kemudian terangkum dalam 

suatu bentuk yang bernama etika bisnis islam. 

                                                           
73

 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 

h. 173.   
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 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 26.   
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3) Etika bisnis terutama etika bisnis islam juga bisa berperan 

memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis 

modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti 

bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada 

sumber utamanya yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah.
75

 

d. Dasar Hukum Etika Bisnis Dalam Islam 

Al-Qur‟an menegaskan bahwa bisnis itu adalah tindakan 

yang halal dan diperbolehkan. Perdagangan yang jujur dan bisnis 

yang transparan sangat dihargai, direkomendasikan dan 

dianjurkan. Dalam surah At-Taubah ayat 105:

 ٝ ٌٰ َْ اِ ْٚ َعتَُشدُّ َٚ  َِّْۗ ْٛ ُٕ ِِ ْإ ُّ ٌْ ا َٚ  ٗٗ ٌُ ْٛ َسُع َٚ  ُْ ٍَُى َّ ُ َػ
ا فََغ١ََشٜ َّللّاٰ ْٛ ٍُ َّ ًِ اْػ لُ َٚ

ُْ تَ  ْٕتُ ب ُو َّ ُْ ثِ اٌؾََّٙبَدِح ف١ََُٕجِّئُُى َٚ ٌَْغ١ِْت  ُِ ا َْۚ ٰػٍِ ْٛ ٍُ َّ ْؼ  

Artinya : 

“Dan katakanlah :bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui 

akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitahukan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan”.
76

 

Al-Qur‟an mengajak manusia untuk mempercayai dan 

mengamalkan tuntunan-tuntunannya dalam segala aspek 

kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal 
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 Ahmad Nur Zaroni, Bisnis Dalam Perspektif Islam……..76 
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dalam dunia bisnis ,seperti jual beli, untung rugi, dan sebagainya. 

Dalam konteks al-Qur‟an menjanjikan dalam surah At-Taubah 

ayat 111: 

 َْ ْٛ  ٠ُمَبتٍُِ
ٌَْجَّٕخَِّۗ ُُ ا ٌَُٙ َّْ َ ُْ ثِب اٌَُٙ َٛ ِْ اَ َٚ  ُْ ْٔفَُغُٙ َٓ اَ ١ِْٕ ِِ ْإ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ َ اْؽتَٰشٜ 

َّْ َّللّاٰ اِ

ْػًذا ػَ  َٚ  َْ ْٛ ٠ُْمتٍَُ َٚ  َْ ْٛ ُ ِ ف١ََْمتٍُ
ًِ َّللّاٰ ْٟ َعج١ِْ ًِ فِ ِْٔج١ْ ااْلِ َٚ ٰسىِخ  ْٛ ِٗ َحمًّب فِٝ اٌتَّ ١ٍَْ

 ِّۗ ٖٗ ُْ ثِ ْٞ ثَب٠َْؼتُ ُُ اٌَِّز ا ثِج١َِْؼُى ْٚ ِ فَبْعتَْجِؾُش
َٓ َّللّاٰ ِِ  ٖٖ ِْٙذ ٰفٝ ثَِؼ ْٚ ْٓ اَ َِ َٚ  ِِّْۗ ٌْمُْشٰا ا َٚ

 ُُ ٌَْؼِظ١ْ ُص ا ْٛ ٌْفَ َٛ ا ٰرٌَِه ُ٘ َٚ  

Artinya :  

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang 

mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan 

surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah ;lalu 

mereka membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi) janji yang 

benar dari Allah didalam taurat, injil dan al-Quran. Dan 

siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah, 

maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan 

itu,dan itulah kemenanga yang besar”.
77

 

Pada ayat tersebut, mereka yang tidak ingin melakukan 

aktivitas kehidupannya kecuali bila memperoleh keuntungan 

semata, dilayani (ditantang) oleh al-Quran dengan menawarkan 

satu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan.  
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Manusia mempunyai kebebasan dalam usaha, akan tetapi 

mereka tetap terikat pada norma-norma yang ditentukan agar hasil 

bisnis yang diusahakan menjadi halal dan barakah karena 

prosedur perolehannya sah menurut al-Quran. Disinilah arti 

penting agar dalam aktivitas bisnis perlu memperhatikan keadilan, 

keterbukaan ,menghindari praktik riba dan lainnya yang bisa 

menciderai nilai-nilai etika yang harus dihormati.  

Menurut Al-Qur‟an, bisnis yang menguntungkan adalah 

bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi yang 

berjangka pendek dan untuk kepentingan sesaat, tetapi 

keuntungan yang bisa dinikmati diakhirat yang kekal dan abadi. 

Oleh karena itu, agar sebuah bisnis sukses dan menghasilkan 

untung, hendaknya bisnis itu didasarkan atas keputusan yang 

sehat, bijaksana, dan hati-hati. Artinya, keputusan dalam masalah 

bisnis janganlah sekali-kali karena keputusan yang yang gegabah 

atas dorongan hawa nafsu. Jika hal ini terjadi justru akan 

membawa konsekuensi yang kurang menguntungkan dalam bisnis 

yang seharusnya di perhitungkan bagi pelakunya selain itu al-

quran memerintahkan pada orang-orang yang beriman untuk 

menjaga amanah dan menjaga janjinya, memerintahkan mereka 

untuk adil dalam perilaku mereka terhadap Allah.
78
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