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ABSTRAK 

Mahfudhoh, Zuhrotul. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online 

di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing Lukman Santoso, M.H. 

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Online, Mahasiswa 

Jual beli saat ini dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah 

menggunakan sistem online dari gawai yang sudah terkoneksi dengan internet. 

Jual beli online saat ini sangat diminati oleh semua kalangan termasuk kalangan 

mahasiswa di kampus IAIN Ponorogo. Dalam jual beli akad adalah proses yang 

harus dilakukan oleh penjual dan pembeli. Ada yang menggunakan akad salam 

karena objek barang tidak  bisa langsung dikirim kepada pembeli, atau juga akad 

seperti pada umumnya hanya saja prosesnya melalui online dengan alat bantu 

gawai. Objek yang diperjualbelikan ialah barang-barang produk sehari-hari seperti 

pakaian, produk kecantikan, produk kesehatan, aksesoris gawai, dan lain-lain. 

Dengan adanya jual beli online inilah banyak mahasiswa IAIN Ponorogo yang 

memanfaatkannya dengan berbagai respon yang mereka rasakan terhadap jual beli 

online. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut di 

kalangan mahasiswa dari sudut pandang hukum Islam. Adapun hal yang peneliti 

angkat adalah (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli online 

di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo serta (2) bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap objek jual beli online di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan kualitatif karena menjelaskan keadaan aktual dari penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang diamati. Hasil 

penelitian dianalisis dengan metode deduktif, yaitu diawali dengan kenyataan 

yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan khusus. 

Kesimpulan hasil penelitian yaitu yang berakad adalah mahasiswa yang 

melakukan jual beli online. Dan akad yang dilakukan ialah secara online melalui 

alat komunikasi yaitu gawai. Ada yang menggunakan akad salam dan ada juga 

yang melakukan proses akadnya dengan jual beli pada umunya. Dan objek yang di 

perjualbelikan ialah produk-produk sehari-hari yang banyak dicari atau di 

pasarkan oleh mahasiswa di media sosial. Jadi, jual beli yang dilakukan oleh 

semua mahasiswa sudah sesuai dengan teori jual beli sesuai dengan hukum Islam. 

Dan mengenai objek yang digunakan sudah memenuhi syarat objek akad, objek 

atau barang sudah ada pada waktunya, bermanfaat, barang jelas dan diketahui dan 

barang dapat diserah terimakan pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi, objek 

yang digunakan mahasiswa sudah sesuai dengan hukum Islam dan memenuhi 

syarat objek akad. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan di uji nilai 

keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah 

SWT. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang 

di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga 

wajar apabila seseorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil 

kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi 

haknya, selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan 

pemaksaan.
1
 

Para ulama mengatakan bahwa jual beli adalah muba>h atau jawa >z (boleh) 

apabila memenuhi syarat dan rukunnya.
2
 Dalam jual beli memiliki beberapa hal 

yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. 

Beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli. Ia adalah penyangga 

bagi terjadinya jual beli. Tentang banyaknya rukun jual beli.
3
 Adapun rukun jual 

beli menurut jumhur ulama yakni terdiri dari akad (i>ja>b qabu>l), „a>qid (penjual 

dan pembeli), ma‟qu>d „alaih (objek akad).
4
 

                                                             
1  Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 1. 
2
  Ibid., 16. 

3
  Yazid Afandi, Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari‟ah 

(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 57. 
4
  Qomarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 55. 
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Syarat-syarat barang yang di perjualbelikan ialah barang yang suci atau 

mungkin di sucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, 

dan lainnya. Tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut, atau binatang 

buas. Harimau, buaya, dan ular boleh di jual kalau hendak di samak, di jadikan 

sepatu dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena 

menurut sha>ra‟ tidak ada manfaatnya. Barangnya dapat diserahkan secara cepat 

atau lambat.
5
  Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak 

dapat di tangkap lagi atau barang-barang yang hilang atau barang yang sulit di 

hasilkannya. Barang milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa 

seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik orang lain. 

Barangnya dapat di ketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli 

yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
6
 

Kegiatan jual beli pada umumnya dilakukan dengan bertemu langsung 

antara penjual dan pembeli di suatu tempat seperti pasar. Namun, saat ini 

kegiatan jual beli sudah dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah 

menggunakan sistem online dari gawai yang sudah terkoneksi dengan internet. 

Dengan memanfaatkan salah satu situs media sosial. Media sodial adalah salah 

satu sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli melalui WhatsApp, 

Instagram, Facebook, dan Line saat ini. Jika berbicara mengenai bisnis online, 

seharusnya tidak hanya berbicara tentang pangsa pasar yang ada di Indonesia, 

                                                             
5
  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 72. 

6
  Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madhab Sha>fi’i> (Muamalat, Munakahat, Jinayah) 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 29-32.  
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tetapi dunia. Karena melalui internet, semua orang yang ada di dunia bisa saling 

berhubungan dan berinteraksi dengan tidak mengenal waktu dan tempat.
7
  

Pangsa pasar yang ditawarkan oleh internet sangatlah menggiurkan. 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam buletin bulan 

Maret 2018 memaparkan bahwa pengguna jasa internet Indonesia mencapai 

143,26 juta penduduk atau setara dengan 54,7 penduduk Indonesia. Internet 

memudahkan masyarakat untuk bertransaksi antar pulau hingga antar negara. 

Akibatnya, tren bisnis online menjamur tidak hanya dikalangan muda saja 

melainkan juga di kalangan tua. Sehingga bisnis online bisa menjadi alternatif 

atas maraknya pengangguran. Sebab tanpa modal pun seseorang dapat memulai 

usahanya.
8
 

Alasan mengapa orang ingin berbisnis online ialah karena kesempatan 

berbisnis online terbuka lebar bagi siapa saja yang memiliki modal kecil atau 

bahkan tidak memiliki modal sama sekali. Bisnis online memungkinkan para 

pelaku bisnis online untuk lebih banyak melakukan penghematan biaya. Dengan 

biaya Rp 150.000,00, pelaku bisnis online sudah bisa menyewa hosting dan 

domain untuk toko online selama satu tahun. Padahal jika berbisnis offline, untuk 

memiliki sebuah bangunan toko saja sudah membutuhkan dana yang sangat 

banyak. Dengan memilih berbisnis online, pelaku bisnis online bisa menghemat 

dana atau biaya untuk membangun toko atau menyewa ruko untuk berjualan. 

                                                             
7
  Rachmad Igen, Strategi Sukses Berjualan Online, (Jakarta: Mediakita, 2010), 1-2. 

8
 Adzka Haniina Albarri, “Marak Kecurangan, Kualitas Jual Beli Online Disangsikan,” dalam 

Ekonomi Kerakyatan Dalam Pusaran Ekonomi Liberal, ed. Tim Editor (Ponorogo: LPM al-Millah 

IAIN Ponorogo, 2019), 20. 
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Dengan begitu, pelaku bisnis online bisa mengalokasikan dana tersebut untuk 

keperluan yang lain, seperti biaya promosi atau cadangan modal untuk membeli 

persediaan barang.
9
  

Jual beli online yang dilakukan di kalangan para mahasiswa IAIN 

Ponorogo dilakukan dengan membeli ataupun menjual produk yang dijual dan 

yang ingin dibeli. Mahasiswa yang berstatus penjual menjual produknya dengan 

memposting gambar di semua media sosial yang mereka miliki dengan 

memberikan caption mengenai keterangan produk yang dijual, misalnya 

menyebutkan bahan, ukuran dan harga barang. Sedangkan mahasiswa yang 

berstatus pembeli mereka tinggal memilah-milah toko online yang mereka yakini 

bahwa penjual itu jujur dan barang yang dijual pun bagus sesuai dengan harga. 

Media sosial dijadikan tempat melakukan kegiatan jual beli karena media 

sosial memiliki fasilitas yang sangat mendukung kegiatan jual beli tersebut. 

Kegiatan jual beli online di media sosial yang dilakukan mahasiswa 

memperjualbelikan berbagai macam barang seperti, busana, produk kesehatan, 

produk kecantikan, aksesoris gawai, hijab dan lain-lain. 

Pada dasarnya jual beli online atau E-commerce (perniagaan via 

elektronik) adalah suatu aktifitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada 

umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik 

akan tetapi secara elektronik dan berkomunikasi melalui internet atau media 

sosial.
10

 Jadi, proses pemesanan barang ataupun pemasaran barang dilakukan 

                                                             
9
  Igen, Strategi Sukses.., 1-2. 

10
 Mardani, Hukum Perikatan Syariah, (Jakarta: Sinar  Grafika, 2013), 236-237. 
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melalui internet. Begitupun juga yang dilakukan mahasiswa IAIN Ponorogo saat 

melakukan kegiatan jual beli melalui internet. Proses transaksi yang dilakukan 

dikomunikasikan melalui gawai dan media sosial yang digunakan. Dan akad 

yang digunakan dalam jual beli online tersebut menggunakan akad seperti jual 

beli pada umumnya dan juga ada yang menggunakan akad salam.  

Akad salam yang digunakan mahasiswa ialah akad yang apabila barang 

atau objek yang diperjualbelikan belum ada atau barang yang dijual namun 

pengerjaan barangnya harus menunggu ada yang memesan terlebih dahulu, atau 

biasanya dalam dunia jual beli online disebut dengan made by order. Jadi, 

pembeli harus menunggu barang atau objek tersebut dikerjakan oleh penjual 

terlebih dahulu kemudian setelah barang sudah jadi baru siap dikirim kepada si 

pembeli. 

Berangkat dari persoalan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

permasalahan tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

Online di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli online di kalangan 

mahasiswa IAIN Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli online di kalangan 

mahasiswa IAIN Ponorogo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan 

penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah di 

identifikasikan diatas, yaitu: 

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli online di 

kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli online di 

kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka 

kegunaan peneliti yang di harapkan adalah: 

1. Secara teoritik: Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu 

ekonomi Islam tentang jual beli online yang terjadi di lingkungan mahasiswa 

IAIN Ponorogo. 

2. Secara praktis: Dijadikan bahan rujukan dalam berbisnis bagi para pembaca 

pada umunya, dan para penjual dan pembeli online di Ponorogo khususnya 

bagi mahasiswa IAIN Ponorogo. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam telaah pustaka ini penulis mengemukakan hasil penelitian yang 

dianggap relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya: 

Penelitian yang ditulis oleh Dhea Handariningtyas dengan judul 

“Transaksi Jual Beli Melalui Instragam Menurut Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Hasil penelitiannya 
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ialah hak dan kewajiban yang timbul dalam transaksi jual beli melalui media 

Instragam ini berupa kontraprestasi dan prestasi yang harus dilaksanakan dalam 

hubungan transaksi jual beli melalui media instragam. Kelebihan dalam transaksi 

jual beli melalui media instragam ini banyak, salah satunya pembeli dapat 

menanyakan mengenai ketersediaan barang yang ada pada penjual, tidak seperti 

jual beli web pada umumnya. Kekurangannya dalam transaksi jual beli melalui 

instragam ini dari segi hukumnya yaitu seperti penuntutan sampai ke pengadilan 

hampir tidak pernah dilakukan karena besarnya biaya perkara untuk 

menyelesaikan ke pengadilan dengan jumlah barang yang dikeluarkan tidak 

seimbang. Apabila ada penjual yang melakukan wanprestasi penyelesaian 

dilakukan secara nonlitigasi dengan akibat hukum berupa ganti rugi seperti 

pengembalian uang, penggantian barang atau potongan harga dan kompensasi.
11

 

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Yusuf Kurniawan dengan judul 

”Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem 

Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook). Hasil 

penelitiannya ialah bahwa dalam tinjauan hukum Islam transaksi pada jual beli 

batu mulia online dengan sistem lelang adalah mubah. Sebab, proses transaksi 

pada prakteknya sudah memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam. Dan 

salah satu syarat lelang adalah berada dalam satu majlis, penggunaan transaksi 

via Facebook ini ialah sebuah inovasi perkembangan teknologi sehingga 

                                                             
11

  Dhea Hardiningtyas, “Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Skripsi (Lampung: 

Universitas Lampung, 2017) 
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penjualan barang dilakukan secara online dengan menyertakan foto atau pun 

video dan memberikan keterangan terhadap barang tersebut.
12

 

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Disa Nusia Nisrina dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya terhadap 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Hasilnya ialah jual beli online yang 

mengandung kemaslahatan dan efisiensi waktu termasuk aspek muamalah yang 

pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan 

adanya kesepakatan para ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan 

perantara, sehingga jual beli online diqiyaskan dengan jual beli melalui surat dan 

perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan kerelaan, serta tidak 

mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Relevansi jual beli online menurut 

hukum Islam terhadap UUPK, secara garis besar dapat disimpulkan berdasarkan 

asas dan tujuan yang terdapat pada UUPK dan hukum Islam, yaitu asas manfaat, 

keadilan, keamanan, keseimbangan, dan kepastian hukum dan dalam hukum 

Islam ditambahkan mengenai informasi terkait halal dan haram. Transaksi jual 

beli online dan UUPK sangat terkait, karena dalam transaksi jual beli online, 

pelaku usaha dituntut tidak mengabaikan hak-hak konsumen, sehingga tercipta 

keseimbangan diantara keduanya.
13

 

Kemudian penelitian yang tulis oleh Zainuddin yang berjudul “Transaksi 

Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis 

                                                             
12  

Yusuf Kurniawan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem 

Lelang Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia Di Jejaring Sosial Facebook,” Skripsi (Surakarta: IAIN 

Surakarta, 2017) 
13  

Disa Nusia Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya 

Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 

2015) 
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Bai >’ Ghara>r)”. Hasilnya ialah Transaksi secara dropshipping kini menjadi model 

bisnis yang diminati pebisnis online baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada 

modal. Dropshipping dapat diartikan sebagai suatu sistem transaksi jual beli 

dimana pihak dropshipper menentukan harga barang sendiri, tanpa ada menyetok 

barang namun setelah mendapat pesanan barang dropshipper langsung membeli 

barang dari supplier. Transaksi seperti dropshipping ini sama dengan transaksi 

bai >‟  ghara>r dalam Islam. Bai>’  ghara>r yaitu segala bentuk jual beli yang di 

dalamnya terkandung jahalah (unsur ketidakjelasan) atau di dalamnya 

terkandung unsur-unsur taruhan atau judi. Hukum Islam melarang semua bentuk 

transaksi jual beli seperti ini karena objek yang diperjualbelikan tersebut tidak 

jelas dan belum dimiliki oleh si dropshiper, sedangkan dalam Islam menjual 

barang yang bukan milik diri sendiri atau tidak ada izin dari si pemilik barang 

tersebut untuk menjual hukumnya adalah batal atau tidak sah. Akan tetapi pelaku 

usaha masih saja melakukan transaksi jual beli secara dropshiping tersebut 

walaupun sudah dilarang dalam Islam. Yang menjadi faktor dropshiper masih 

melakukan transaksi ini adalah karena minimya pengetahuan tentang hukum 

Islam yang terkait dengan akad jual beli.
14

 

  

                                                             
14  

Zainuddin, “Transaksi Jual Beli Secara Dropshipping Perspektif Hukum Islam” (Analisis Bai’ 

Gharar), Skripsi (Banda Aceh: Universitas Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017) 
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F. Metodologi Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 

research).
15

 Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk 

menemukan secara khusus dan realistik yang tengah terjadi di tengah 

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah 

praktis dalam kehidupan sehari-hari.
16

 Penelitian ini dilakukan dengan cara 

mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti dengan 

peneliti sebagai subjek penelitian, dengan memilih orang-orang tertentu yang 

sekiranya dapat memberikan data yang penulis butuhkan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
17

 Peneliti menggunakan 

pendekatan normatif, yaitu menggunakan teori hukum Islam yang di 

dasarkan pada nilai-nilai dalam al-Qur’a >n dan as-Suna>h. Pendekatan tersebut 

digunakan untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi di kalangan 

mahasiswa yang melakukan jual beli melalui media online, melalui data 

                                                             
15

  Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 86. 
16

  Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press: 2010), 6. 
17

  Ibid., 6.  
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deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. 

2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengalaman berperan 

serta sebab peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya.
18

 

Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci, 

pengamat penuh sekaligus pengumpul data sedangkan instrument yang lain 

sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kampus 1 IAIN Ponorogo yang 

beralamat di Jalan Pramuka No. 156 Siman Ponorogo dan juga di kampus 2 

IAIN Ponorogo yang beralamat Jl. Puspita Jaya Pintu, Krajan, Jenangan, 

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Alasan penulis melakukan penelitian di 

tempat ini karena sekarang banyak sekali transaksi jual beli yang dilakukan 

melalui media online, salah satunya ialah di kalangan mahasiswa IAIN 

Ponorogo. 

  

                                                             
18  

Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 201. 



12 

 

 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

1) Data Umum 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah gambaran umum 

mengenai kampus IAIN Ponorogo dan profil mahasiswa sebagai 

subjek penelitian. 

2) Data Khusus 

Data khusus yang digunakan peneliti berupa akad dan objek jual 

beli online yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorgo. 

b. Sumber Data 

Sumber data ialah sumber dimana data penelitian itu melekat dan atau 

dapat diperoleh.
19

 Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan 

ialah: 

1) Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data yang digali dari sumber lainnya.
20

 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara 

langsung dengan mahasiswa IAIN Ponorogo dari Fakultas Syariah, 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Ekonomi Bisnis 

Islam dan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. 

  

                                                             
19

  Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. 
20

  Muhammad Teguh , Metodologi Penelitian Ekonomi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 122. 
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2) Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan digali melalui hasil 

pengolahan pihak kedua dan hasil dari penelitian.
21

  

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur yang 

terkait dengan objek penelitian, seperti Fiqh Muamalah. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan 

dan yang diwawancarai (interviewer) sebagai pemberi jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan.
22

 Di dalam teknik ini penulis akan bertanya 

langsung kepada para mahasiswa yang sebagai pelaku jual beli melalui 

media online. 

b) Dokumentasi 

Metode ini merupakan suatu cara atau teknik untuk memperoleh data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.
23

 

Dokumentasi akan peneliti gunakan sebagai bahan mendukung analisa 

                                                             
21

  Ibid., 121. 
22

  Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127. 
23  

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 

236. 



14 

 

 

terhadap persoalan yang menjadi tema penelitian, sehingga konklusi 

penelitian akan bersifat lebih kredibel. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, 

pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan 

memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan 

mendukung pembuat keputusan.
24

 

Dalam penelitian ini, teknik analisa yang digunakan penelitian adalah 

metode deduktif yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian 

diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun langkah-langkah 

yang dipakai dalam menganalisis data penelitian ini adalah:  

1) Reduksi data, yaitu proses pemilihan. Pemusatan perhatian dengan 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul data-data yang terkumpul.
25

 Dalam tahap ini, penulis 

merangkum dan memilah serta memilih data-data tentang proses 

transaksi jual beli melalui media online yang dilakukan para mahasiswa 

dan pendapat mereka tentang jual beli melalui media online. 

2) Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan data yang telah tersusun, 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
26

 Pada 

tahap ini penulis menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif, 

                                                             
24  

Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah 

Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253. 
25

  Moleong, Metodologi Penelitian, 288. 
26

  Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 39. 
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tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap masalah 

yang diteliti. Penulis menyajikan data tentang hukum ekonomi syariah 

dan jual beli sebagai landasan teori, kemudian penulis kolaborasikan 

dengan data-data tentang pendapat para mahasiswa tentang jual beli 

melalui media online.  

3) Verifikasi dan penarikan kesimpulan dimaknai sebagai penarikan arti 

data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh 

pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya. Beberapa cara 

yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah melakukan pencatatan 

untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan dan pencarian 

kasus-kasus negative (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang 

dari kebiasaan yang ada di masyarakat).
27

 Dalam hal ini penulis 

mengungkap bagaimana pendapat mahasiswa dan analisis hukum 

ekonomi syariah mengenai jual beli melalui media online. Kemudian 

menyimpulkan hasil yang sudah ditemukan dengan didukung oleh data-

data yang sesuai sehingga menjadi kesimpulan yang kredibel. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat 

dan validitas data yang diperoleh. Dengan mengacu pada Moleong, untuk 

pembuktian validitas data ditentukan oleh kredibiltas temuan dan 

interpretasinya dengan mengupayakan temuan dan penafsiran yang 

                                                             
27

 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Jakarta: Erlangga, 2009), 151. 
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dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan disetujui oleh subyek 

penelitian.
28

 

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Metode triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan 

dari berbagai teknik pengumpulan adat dengan triangulasi, maka sebenarnya 

peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.
29

 

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai 

pengecekan keabsahan data yang peniliti temukan dari hasil wawancara 

peneliti dengan informan kunci lainnya, kemudian peneliti 

mengkonfirmasikan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan 

penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian 

dan keabsahan terjamin.
30

 

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan keabsahan data yang 

berasal dari hasil wawancara tersebut, kemudian peneli telaah lagi dengan 

hasil pengamatan yang peneliti lakukan untuk mengetahui pendapat 

mahasiswa mengenai jual beli melalui media online. Setelah data terkumpul, 

penulis diharapkan mereduksi dan menyajikan data untuk lebih menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak 

                                                             
28

  Ibid., 145. 
29

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2010), 330. 
30  

Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial: Kualitatif dan Kuantitatif (Jakarta: GP. 

Press, 2009), 230-231. 
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diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk 

dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian dilanjutkan dengan proses 

verifikasi. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematika 

serta komprehensif sesuai yang diharapkan, maka penulis membagi skripsi ini 

dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum 

dan gambaran tentang isi skripsi, diantaranya berisi tentang latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II Jual Beli Dalam Hukum Islam. Bab ini merupakan uraian secara 

rinci mengenai teori-teori tentang jual beli yang meliputi pengertian jual beli, 

dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, prinsip jual beli, 

akad dalam jual beli, macam-macam akad, berakhirnya akad, akad salam. 

Bab III Praktik Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo. 

Bab ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian lapangan terkait proses 

akad dalam jual beli yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo yang berisi 

tentang proses akad jual beli yang dilakukan oleh para mahasiswa IAIN 

Ponorogo yang melakukan jual beli melalui media online dan beberapa gambaran 

umum mengenai objek jual beli yang dilakukan oleh mahasiswa melalui jual beli 

berbasis online dan kemudian setelah itu data tersebut akan diuraikan tentang 
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analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli online di kalangan mahasiswa 

IAIN Ponorogo. 

Bab IV Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Kalangan 

Mahasiswa IAIN Ponorogo. Pada bab ini merupakan bab yang paling penting 

karena dalam bab ini akan dibahas dan dianalisa mengenai transaksi jual beli 

online di kalangan mahasiswa dianalisis melalui hukum Islam dengan 

berdasarkan teori-teori dari konsep jual beli dalam hukum Islam, sehingga akan 

ditemukan suatu kesimpulan terkait bagaimana hukum Islam  terhadap jual beli 

online di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo.  

Bab V Penutup. Dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari 

semua bab dan hasil dari analisa pada bab IV, pendapat dari pemikiran penulis, 

saran, dan kritik yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai solusi untuk 

perkembangan sistem jual beli online di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo. 
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BAB II 

JUAL BELI DALAM ISLAM 

A. Pengertian Jual Beli 

Jual beli (البَ ْيع) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu 

dengan sesuatu yang lain). Kata البَ ْيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan 

untuk pengertian lawannya, yaitu kata  َراء اَْلشِّ (beli). Dengan demikian kata البَ ْيع 

berarti “jual” dan sekaligus juga kata “beli”.
31

 Jual beli menurut bahasa, 

artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar 

menukar. Perdangangan atau jual beli secara etimologi berarti  al-bai>’.32
 

Secara terminologi jual beli disebut dengan al-bai>‘ yang berarti menjual, 

mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai>‘ 

dalam terminologi fiqh terkadang di pakai untuk pengertian lawannya, yaitu 

lafal al-Shira>’ yang berarti membeli. Dengan demikian, al-bai>‘ mengandung 

arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.
33

  

Menurut H>{anafi>yah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar 

menukar harta benda atau sesuatu yang di inginkan dengan sesuatu yang 

sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Ma>likiyah, 

                                                             
31

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), 113.  
32 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 167. 
33

  Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalahi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 

101. 
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Sha>fi>’i>yah, dan H}ana>bilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta benda 

dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.
34

 

Pertukaran atau jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual” dan 

“beli”. Pada dasarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu   dengan 

lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan 

menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan 

demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu 

peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.
35

 

Menurut Fatwa DSN MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Bermuamalah 

Melalui Media Sosial, bahwa bermuamalah adalah proses interaksi antar 

individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia  

meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), 

dan penggunaan informasi dan komunikasi. Media sosial adalah media 

elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan 

isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain.
36

 

B. Dasar Hukum Jual Beli 

Menurut Sayyi>d Sa>biq, jual beli sebagai sarana tolong menolong 

antar sesama manusia. Islam membolehkan berdasarkan ayat-ayat Qur’a>n, 

H}adi>th-H}adi>th nabi dan Ijma>’ Ulama.
37

 

                                                             
34

  Ibid., 
35

  Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 18. 
36

  Komisi Fatwa Majelis Ulama, “Fatwa No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman 

Bermuamalah Melalui Media Sosial,” dalam https://mui.or.id/wp-content/ Fatwa No.24 Tahun 

2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial/ (diakses pada tanggal 04 

Maret 2019, jam 10.46). 
37

  Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, XII, Terj. Mudzakir AS (Bandung: al-Ma’rifat, 1988), 48. 
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a. Al-Qura>n 

 َوَأَحلَّ اللَُّو اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba”. (QS. Al-Baqarah: 275).38  

 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن َتُكوَن ِِتَارًَة   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

ِإنَّ اللََّو َكاَن ِبُكْم َرِحيًما ۚ  َوََل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم  ۚ  َعْن تَ رَاٍض ِمْنُكْم   
Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. 

al-Nisa: 29)39  

 

b. H}adi>th  

 َعْن َرفَاَعةَّ ْبِن رَاِفٍع َأنَّ اَلنَِّبئَّ ُسِئَل: َأيُّ اَْلَكْسِب َأْطَيُب؟ قَا َل:

ُجلِ َعَمَل الَرَّ   بَِيِدِه وَُكلُّ بَ ْيٍع َمْْبو 
Artinya:“Dari Rifa‟ah Ibnu Rafi‟ r.a. bahwa Rasulullah saw. 

pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau 

bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tanganny dan setiap 

jual-beli yang mabrur”.40  

 

c. Ijma’ 

Selain al-qur’a>n dan al-h}adi>ts, ulama telah sepakat bahwa jual 

beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu 

                                                             
38

  Departemen Agama, Al-Qur‟an, 69. 
39

  Ibid., 122. 
40

  Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 69. 
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mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, namun 

demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu 

harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai.
41

 

C. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Hukum Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para 

pihak memperlihatkan syarat dan rukun yang telah di tentukan. Karena 

apabila salah satunya tidak terpenuhi berpotensi jual beli tersebut tidak sah 

atau batal.
42

 Tentang banyaknya rukun jual beli, Ulama berbeda pendapat. 

Namun, Jumhur Ulama menetapkan rukun jual beli ada 4, yaitu: 

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

b. Shigha>t (i>ja>b qabu>l) 

c. Barang yang dibeli 

d. Nilai tukar pengganti barang
43

 

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-

syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, 

objek akad maupun shigha>tnya. Secara terperinci syarat-syarat tersebut, 

adalah: 

a. Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, mereka harus 

memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas jual beli, yakni sudah 

a>qil ba>ligh serta berkemampuan memilih.
44

 

                                                             
41

  Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah untuk UII, STAIN, PTAIS dan Umum (Bandung: Pusataka Setia, 

2006), 75. 
42 

Ismail Nawawi, Fikih Muamalah dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial 

(Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 77. 
43

  Afandi, Fiqh Muamalah, 57. 
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b. Syarat yang berkaitan dengan i>ja>b qabu>l. Para ulama fiqh sepakat bahwa 

unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan 

kedua belah pihak dapat di lihat dari ijab dan qabul yang di 

langsungkan. Apabila i>ja>b qabu>l telah di ucapkan dalam akad jual beli 

maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik 

semula. Barang yang di beli berpindah tangan menjadi milik pembeli, 

dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.
45

 

c. Syarat yang berkaitan dengan barang yang di perjualbelikan ialah 

barangnya ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual 

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. 

Barang dapat di manfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Dan barang 

bisa di serahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang di sepakati 

bersama ketika transaksi berlangsung.
46

 

d. Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar (harga barang). Termasuk 

unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang di 

jual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai 

tukar ini para ulama fiqh membedakan al-tha>man dengan al-si’r. Al-

tha>man adalah harga pasar yang berlaku di masyarakat secara aktual, 

sedangkan al-si’r ialah modal barang yang seharusnya di terima para 

pedagang sebelum di jual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang 

itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan 

                                                                                                                                                                              
44

  Ibid., 57-58 
45

  Ghazaly, dkk. Fiqih Muamalat, 72-73. 
46

  Ibid., 77-76 
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konsumen. Oleh sebab itu, harga dapat di permainkan oleh para 

pedagang adalah al-tha>man.
47

 

D. Macam Jual Beli 

Bentuk akad jual beli yang telah di bahas oleh para ulama dalam fiqh 

muamalah terbilang sangat beragam, jumlahnya bisa mencapai belasan jika 

tidak puluhan. Namun demikian, di antara beragam bentuk akad jual beli 

tersebut dapat di kategorikan dengan spesifikasi tertentu. Jika di lihat dari 

objek transaksinya, akad jual beli dapat di kategorikan menjadi 4 macam, 

yaitu:
48

 

a. Bai>‟ Al-Muqayad}ah, yaitu pertukaran atau jual beli riil aset dengan riil 

aset. Seperti pakaian dengan bahan makanan. 

b. Bai>’ al-Muthlaq, yaitu jual beli atau pertukaran antara riil aset dengan 

finansial aset (uang), yakni jual beli barang dengan harga tertentu. 

Seperti jual beli komputer dengan harga Rp. 3.000.000,-. 

c. Ash-s{harf, yaitu jual beli aset finansial dengan aset finansial, yakni jual 

beli dollar dengan rupiah, satu dollar di jual dengan harga Rp. 10.000 

rupiah. 

d. As-Sala>m, yaitu pertukaran atau jual beli aset finansial dengan riil aset, 

artinya harga atau uang di serahkan pada saat kontrak, sedangkan barang 

di serahkan di kemudian hari.
49

 

                                                             
47

  Ibid. 
48

  Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, 102. 
49

  Ibid., 102. 
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Jika dilihat dari penentuan harganya, akad jual beli dapat di 

kategorikan menjadi 4 macam, yakni: 

a. Bai>‟ al Mura>bahah, yaitu jual beli barang dengan harga pokok 

pembelian di tambah dengan tingkat keuntungan tertentu (margin) yang 

di informasikan kepada pembeli. 

b. Bai>‟ at-tauliyah, yaitu jual beli barang dengan harga sama dengan harga 

pokok pembelian, tanpa ada penambahan atau pengurangan. 

c. Bai>‟ al-Wad{i’ah, yakni jual beli barang dengan harga kurang dari harga 

pokok pembelian (terdapat tingkat kerugian tertentu). 

d. Bai>‟ al-Musawwamah, yakni jual beli dengan adanya kesepakatan antara 

penjual dan pembeli tentang harga barang.
50

 

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti 

barang terbagi menjadi 4 macam, yakni: 

a. Bai>‟ Munjiz al-Tha>ma>n, yakni jual beli yang di dalamnya di syaratkan 

pembayaran secara tunai. Jual beli disebut pula dengan bai>‟ al-naqad. 

b. Bai>‟ Muajjal al-Tha>ma>n, yaitu jual beli yang dilakukan dengan 

pembayaran secara kredit. 

c. Bai>‟ Muajjal al-Muthma>n, yaitu jual beli yang serupa dengan bai >‟ al-

salam. 

d. Bai>‟ Muajjal al-„Iwada>in, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini 

dilarang oleh sha>ra>’.
51
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Jual beli dilihat dari sisi cara pembayarannya dibagi menjadi 4, yaitu: 

a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung. 

b. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda. 

c. Jual beli dengan penmabayaran tertunda. 

d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama 

tertunda.
52

 

E. Jual Beli yang Diperbolehkan dan Dilarang dalam Islam  

Menurut madhab H>>>{anafi<, Ma<liki, Sha>fi’i dan H>{anbali hukum jual beli 

terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang diperbolehkan dalam Islam (yang 

sesuai dengan hukum sha>ra>’) dan jual beli yang dilarang dalam Islam (yang 

bertentangan dengan hukum sha>ra>’). 

a. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam 

Jual beli s<{ahi>h, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan 

sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan 

hak orang dan tidak ada hak memilih di dalamnya. Jual beli s{ah{i>h 

menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu 

berang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah 

miliknya menjadi milik pembeli.
53

  

b. Jual beli yang dilarang dalam Islam 

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak, 

diantaranya yaitu: 
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1) Terlarang sebab ahliah (Ahli Akad) 

Ulama sepakat bahwa jual beli di kategorikan s{ah{i>h apabila 

dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan 

mampu ber-tas{arruf secara bebas dan baik. Mereka di pandang 

tidak sah jual belinya adalah berikut ini: 

a) Jual beli orang gila 

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila 

tidak sah. Begitu pula sejenisnys, seperti orang mabuk, sakalor, 

dan lain-lain. 

b) Jual beli anak kecil 

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil di 

pandang belum sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan 

atau sepele.
54

 

c) Jual beli orang buta 

Jual beli orang buta di kategorikan sahih menurut 

jumhur jika barang yang dibelinya di beri sifat (diterangkan 

sifat-sifatnya). 

d) Jual beli terpaksa 

Menurut ulama H>{anafi>yah dilarang, namun apabila 

orang yang terpaksa merasa bahwa sudah tidak terpaksa, maka 

jual belinya diperbolehkan. Sedangkan ulama Ma<likiyah 
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menganggap tidak pantas. Sedangkan ulama Sha>fi’i>yah dan 

H{ana>bilah tidak di perbolehkan atau dilarang. 

e) Jual beli orang yang terhalang 

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena 

kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh 

yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama  

Ma<likiyah, H>{anafi>yah dan pendapat paling sahih di kalangan 

H{ana>bilah, harus ditangguhkan. 

Adapun menurut ulama Sha>fi’i>yah, jual beli tersebut 

tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya di pandang tidak 

dapat di pegang. Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang 

sedang bamgkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama 

Ma<likiyah, H>{anafi>yah. Sedangkan menurut ulama Sha>fi’i>yah 

dan H{ana>bilah, jual beli tersebut tidak sah.
55

 

2) Terlarang sebab shigha>t 

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang 

didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada 

kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di satu tempat dan tidak 

terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi 

ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang 

dipandang tidak sah atau masih di perdebatkan oleh para ulama 

adalah sebagai berikut: 
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a) Jual beli mu’athah 

Ialah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, 

berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak 

memakai i>ja>b qabu>l. Jumhur ulama menyatakan sahih apabila 

ada i>ja>b qabu>l dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan i>ja>b 

qabu>l dengan isyarat perbuatan atau cara-cara lain yang 

menunjukkan keridaan. Memberi barang dan menerima uang 

dipandang sebagai shighah dengan perbuatan atau isyarat.
56

 

b) Jual beli melalaui surat atau melalui tulisan 

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli surat atau utusan 

adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan 

dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi 

tempat, akad tersebut di pandang tidak sah, seperti surat tidak 

sampai ke tangan yang dimaksud.
57

 

c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan 

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan 

khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain 

itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. 

Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisanyya jelek (tidak 

dapat dibaca), akad tidak sah.
58
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d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad 

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak 

ada padanya atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal 

tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang 

yang dibelinya.
59

 

e) Jual beli tidak sesuai antara ijab dan qabul 

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. 

Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, 

menurut ulama H{anafi>yah membolehkannya, sedangkan ulama 

Sha>fi’i>yah menganggapnya tidak sah.
60

 

f) Jual beli munjiz 

Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu 

syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual 

beli ini, dipandang batal menurut jumhur ulama.
61

 

3) Terlarang sebab barang jualan 

Secara umum, ma’qu>d ‘alaih adalah harta yang dijadikan 

alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi’ 

(barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli 

dianggap sah apabila ma’qu>d ‘alaih adalah barang yang tetap atau 

bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-
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orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan 

tidak ada larangan sha>ra’.
62

 

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh 

sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, 

diantaranya berikut ini: 

a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada 

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada 

atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah. 

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan 

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung 

yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan 

ketetapan sha>ra’.
63

 

c) Jual beli ghara>r 

Jual beli ghara>r ialah setiap akad jual beli yang mengandung 

resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad 

sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan 

karena adanya keragu-raguan antara apakah barang yang 

diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat). Seperti 

barang yang di perjualbelikan itu tidak bisa di serahterimakan 

pada saat waktu akad.
64
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d) Jual beli barang-barang haram dan najis 

Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas 

barang haram, barang najis, dan barang-barang yang menjurus 

kepada haram. Seperti khmar, babi, bangkai, berhala.
65

 

e) Jual beli air 

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur 

atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh 

jumhur ulama madzhab empat. Sebaiknya ulama D{hahiriyyah 

melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli 

air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh 

memanfaatkannya.
66

 

f) Jual beli yang tidak ada pada penjual 

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada 

padanya atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal 

tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang 

yang dibelinya.
67

 

g) Jual beli buah-buahan 

Jika seorang muslim menjual pohon kurma yang telah berbuah, 

atau pohon yang telah berbuah, maka buahnya menjadi milik 

penjual. Kecuali, jika pembeli mensyaratkan bahwa buah 
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tersebut menjadi miliknya. Namun, jika ia tidak mensyaratkan 

maka buah menjadi milik penjual.
68

 

4) Terlarang sebab sha>ra’ 

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi 

persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah 

yang diperselisihkan diantara para ulama, yaitu: 

a) Jual beli riba> 

Riba> nasiah dan riba> fad{l adalah fasid menurut ulama 

H{anafi>yah, tetapi batal menurut jumhur ulama. 

b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan 

Menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yng jelas 

dari hadits Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW 

mengharamkan jual beli khamr, bangkai, anjing dan patung. 

c) Jual beli hasil pencegatan barang 

Jika seorang muslim mendengar komoditi barang telah masuk 

ke daerahnya, ia tidak boleh keluar dari daerahnya untuk 

menemui penjual diluar daerah tersebut, lalu kemudian 

membelinya disana dan membawa masuk barang tersebut 

kemudian menjualnya dengan harga semaunya, karena cara 

pembelian seperti ini menipu penjual (pemilik komoditi) dan 

merugikan penduduk daerahnya para pedagang.
69
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d) Jual beli pada saat adzan jum’at 

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu atau membeli 

sesuatu jika adzan kedua shalat jum’at telah di kumandangkan 

dan sang khatib telah nak mimbar.
70

 

e) Jual beli anggur yang dijadikan khmar 

Menurut ulama H{anafi>yah dan Sha>fi’i>yah zahirnya sahih, tetapi 

makruh, sedangkan ulama Ma>likiyah dan H{ana>bilah adalah 

batal. 

f) Jual beli barang yang sedang di beli oleh orang lain 

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun 

masih dalam khiya>r, kemudian datang orang lain yang 

menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya 

dengan harga lebih tinggi.
71

 

g) Jual beli bersyarat 

Jual beli yang i>ja>b qabu>lnya dikaitkan dengan syarat-syarat 

tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada 

unsur-unsur yang merugikan dilarang olah agama. Contohnya 

seperti: “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak 

gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebalimya si penjual 
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berkata: “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak 

gadismu menjadi istriku”.
72

 

F. Objek dalam Jual Beli 

 Istilah dalam kajian Fiqh Muamalah mengenai objek jual beli atau 

barang yang diperjualbelikan ialah mutsman, sesuatu yang dihargai dalam 

transaksi jual beli. Karakteristik umum sebuah mutsman ialah yang telah 

ditentukan secara fisik pada saat transaksi, maka akan menjadi tertentu dan 

mengikat secara hukum yang tidak bisa digantikan dengan barang lain. 

Sebab, fisik mutsman pada umumnya menjadi objek esensial dalam sebuah 

transaksi yang tidak bisa diganti barang lain. Barang yang bersifat tertentu 

secara fisik, secara hukum juga tidak bisa ditempokan. Sebab, tempo 

diberlakukan untuk memberi kelonggaran pengadaan barang, sedangkan 

barang yang telah tertentu secara fisik berarti sudah ada.
73

 

 Barang atau objek jual beli dalam Fiqih Muamalah terdapat 2 macam, 

yaitu barang mitsli> dan barang mutaqawwim. Barang mitsli> ialah barang 

yang memiliki padanan dalam bentuk dan sifat-sifatnya, tanpa ada 

perbedaan. Sedangkan barang mutaqawwim ialah barang yang tidak 

memiliki kriteria tersebut. Diantara barang mitsli> adalah barang-barang yang 

neracanya menggunakan takaran, timbangan, bilangan, dan lain-lain.
74

 

 Menurut qaul ashah, barang mitsli> ialah barang yang neracanya 
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menggunakan takaran, timbangan dan sah menggunakan akad salam dalam 

proses jual belinya. Dengan demikian, barang yang neracanya menggunakan 

‘ada>d (bilangan seperti hewan), dzira‟ (seperti pakaian) atau menggunakan 

neraca takaran dan timbangan namun tidak sah menggunakan akad salam, 

seperti air yang dimasak, adonan roti dan lain-lain. Maka, hal tersebut 

termasuk barang mutaqawwim.
75

 

G. Pengertian Akad dalam Jual Beli 

 Secara linguistik, akad memiliki makna ‚ar-rabthu‛ yang berarti 

menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. 

Dalam arti luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak.
76

 

Dari berbagai definisi dapat dimengerti bahwa akad adalah pertalian ijab dan 

kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak sesuai dengan kehendak 

syariat yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya.
77

 

 Persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin 

ikatan. Untuk itu perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah 

terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang 

terlanggar haknya. Di sinilah pentingnya membuat batasan-batasan yang 

menjamin tidak terlanggarnya hak antar pihak yang sedang melaksanakan 

akad.
78
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H. Rukun dan Syarat Akad 

 Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak 

adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur Ulama berpendapat 

bahwa rukun akad terdiri dari sebagai berikut: 

1. ‘Akid atau pihak yang bertransaksi 

‘Akid adalah pihak-pihak yang akan melakukan transaksi, dalam hal jual 

beli mereka adalah penjual dan pembeli.
79

 

2. Ma’qud ‘Alaih atau objek transaksi 

Ma’qud ‘Alaih adalah objek transaki dimana transaksi dilakukan 

sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Ma‟qug „Alaih bisa 

berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ayaupun aset 

non finansial, seperti halnya dalam akad pernikahan atau dalam akad 

sewa.
80

 

3. Maudhu’ al-‘aqd atau tujuan akad 

Tujuan atau maksud pokok nebgadakan akad. Dalam akad jual beli 

misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual 

kepada pembeli dengan diberi ganti.
81

 

4. Shigha>t al- ‘aqd atau i>ja>b qabu>l. 

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang 

berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. 

                                                             
79  Dimyauddin, Pengantar Fiqih Muamalah, 55 
80

  Ibid., 57. 
81

  Ghazaly, dkk, 52. 



38 

 

 

Adapun qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula 

yang diucapkan setelah adanya ijab.
82

 

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan sha>ra>’ yang wajib 

disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam: 

a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib 

sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang 

harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut
83

: 

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak 

sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, 

orang yang berada di bawah pengampunan (mahjur) dan karena 

boros. 

2)  Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 

3) Akad itu diizinkan oleh sha>ra>’, dilakukanoleh orang yang 

mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan „aqid yang 

memiliki barang. 

4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh sha>ra>’ seperti jual beli 

mulamasah (saling merasakan). 

5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn 

(gadai) dianggap sebagai imbangan amanah (kepercayaan). 
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6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka 

apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum 

qabul maka batallah ijabnya. 

7) Ijab dan qabul mesti tersambung, sehingga bila seseorang yang 

berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut 

menjadi batal.
84

 

b. Syarat khusus adalah akad yang harus ada pada sebagian akad dan 

tidak di syariatkan pada bagian lain. Syarat khusus ini bisa disebut 

syarat tambahan (idhofi) yang harus ada di sambung syarat-syarat 

umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.
85

 

I. Macam-macam Akad 

 Setelah dijelaskan syarat dan rukun akad bagian ini akan dijelaskan 

macam-macam akad, dibedakan sebagai berikut: 

a) „Aqad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu 

selesainya akad tanpa memberikan batasan. Pernyataan akad yang diikuti 

dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan 

syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah 

adanya akad.
86
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b) „Aqad Mu‟alaq ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-

syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan 

barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
87

 

c) „Aqad Mudhaf  ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-

syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang 

pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan 

ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat 

hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.
88

 

J. Berakhirnya Akad 

 Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuan-tujuannya. 

Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang 

telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik 

penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (kafalah), akad dipandang 

telah berakhir apabila utang telah dibayar.
89

 

 Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila 

terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi 

dengan sebab-sebab sebagai berikut: 

1. Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan sha>ra’, seperti terdapat kerusakan 

dalam akad. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan 

dan tertentu waktunya. 

2. Adanya khiyar, baik khiyar rukyah, khiyar ‘aib, khiyar sharat. 
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3. Adanya penyesalan dari salah satu pihak. Salah satu pihak yang berakad 

dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal 

atas akad yang baru saja dilakukan.
90

 

K. Akad Salam dalam Jual Beli 

a. Pengertian Akad Salam 

 Bai>’  salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli 

dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah 

disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara 

penuh. Ulama Sha>fi’i>yah dan H{ana>bilah menjelaskan, salam adalah akad 

atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan 

penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara 

tunai di majlis akad. Ulama Ma<likiyah menyatakan, salam akad jual beli 

dimana pembayaran dilakukan secara tunai di muka dan objek pesanan 

diserahkan di kemudian hari dengan jangka waktu tertentu.
91

 

b. Rukun dan Syarat Salam 

 Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus terpenuhi 

rukun dan syaratnya. Adapun rukun salam menurut jumhur ulama ada 

tiga, yaitu: 

1) Shigha>t, yaitu ijab dan kabul. 

2) ‘Aqidani, yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima 

pesanan. 
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3) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.
92

 

 Adapun syarat-syarat dalam salam sebagai berikut: 

1) Uangnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan 

terlebih dahulu. 

2) Barangnya menjadi utang bagi penjual. 

3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. 

4) Barangnya harus jelas ukurannya, takarannya ataupun 

bilangannya. 

5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan 

jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan 

perselisihan antara kedua belah pihak. 

6) Disebutkan tempat menerimanya.
93

 

L. Jual Beli Online 

1. Pengertian Jual Beli Online  

Transaksi jual beli di dunia maya atau e-commerce adalah kegiatan 

komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan 

menggunakan metode-metode elektronik seperti halnya electronic data 

interchangei dan automated data-collection systemi. E-commerce juga dapat 

meliputi transfer informasi secara elektronis antarbisnis, dalam hal ini 

menggunakan Electronic Data Interchange (EDI).  E-commerce adalah 

kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), 
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manufaktur (manufactures), service providers dan pedagang penata 

(intermediaries) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer 

(computer network) yaitu internet.
94

 

Sarana transaksi juga menggunakan berbagai sarana yang ada di 

dalam dunia maya. Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media 

sosial, seperti twitter, facebook, blackberry messenger dan media sosial 

lainnya. Dalam transaksi di dunia maya, antara para pihak yang bertransaksi 

tidak bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik 

secara audio maupun audio visual. Selain itu, komunikasi antara keduanya 

dapat melalui tulisan, seperti inbox via facebook, via Short Message 

Service/SMS, via e-mail dan media tulisan lainnya yang disediakan di dunia 

maya. Akad dalam transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan akad 

secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara 

tertulis, (E-mail, Short Message Service/SMS, Blackberry Messengger/BBM 

dan sejenisnya) atau menggunakan lisan via telepon atau video seperti 

teleconference.
95

 

Perkembangan yang sangat cepat berkaitan dengan jual beli melalui 

media online atau bisa disebut dengan e-commerce ini, faktor penyebabnya 

ialah sebagai berikut:  
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a. E-commerce memiliki kemampuan yang menjangkau lebih banyak 

pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi 

yang up date dan terus-menerus. 

b. E-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara 

cepat, dan tepat dan pendistribusian informasi yang disampaikan 

berlangsung secara priodik. 

c. E-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta 

informatif. 

d. E-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan 

pelayanan yang cepat, mudah, aman dan akurat.
96

 

Adapun syarat perjanjian E-commerce menurut hukum Islam ada 3 

syarat, yaitu:  

a. I>ja>b qabu>l  harus dinyatakan oleh orang yang telah mencapai umur 

tamyi>z atau dewasa. Hal ini karena para pihak tidak bertemu secara fisik 

melainkan melalui internet sehingga para pihak tidak mengetahui 

bagaimana kondisi fisik yang lain.  

b. Ijab dan qabul harus tertuju pada objek yang merupakan objek akad. 

Mengenai objek e-commerce harus memenuhi syarat objek akad, yaitu: 

1) Telah ada pada waktu diakadkan 

2) Dibenarkan oleh syariah (halal dan bermanfaat) 

3) Harus jelas dan diketahui 

4) Dapat di serah terimakan 
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c. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam satu majelis. Maksud 

dari satu majelis ialah bahwa para pihak yang ada dapat berkomunikasi 

secara langsung melalui alat komunikasi tertentu. Jadi, dengan adanya 

perkembangan teknologi komunikasi berupa internet, bahwa para pihak 

dianggap telah membuat perjanjian melalui media internet dan berada 

dalam satu majelis.
97

 

Di dalam Pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan 

bahwa kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan 

isyarat.
98

 Ketiganya memiliki makna hukum yang sama. Dan dalam jual beli 

tetap berlaku khiya>r. Khiya>r menurut Pasal 20 Ayat 8 Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk 

melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.
99

  

Khiya>r terbagi kepada 3 macam, yaitu khiya>r majlis, khiya>r sha>rat 

dan khiya>r „aib. Khiya>r majlis yaitu tempat transaksi, dengan demikian 

berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi 

mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. Khiya>r sha>rat 

yaitu kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan khiya>r 

dalam waktu tertentu. Khiya>r „aib yaitu hak pilih untuk meneruskan atau 

membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi 

harganya. Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan 
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menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka, dan dalam hal jual beli 

via internet atau online berlaku khiya>r sha>rat dan khiya>r „aib.
100

 

Dengan demikian, jual beli jarak jauh yang berlaku di dunia bisnis 

dewasa ini sebagai konsekuensi logis dari kemajuan ilmu pengetahuan. 

Komunikasi dan informasi, sehingga para penjual dan pembeli tidak 

memperhatikan lagi masalah i>ja>b qabu>l  secara lisan, tetapi cukup dengan 

perantaraan kertas berharga, seperti cek, wesel dan sebgaainya. Sebab 

penukaran kertas-kertas berharga dari pihak pembeli dan barang dari pihak 

penjual telah terungkap rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli 

tersebut. Cara demikian sudah dapat dipandang memenuhi kriteria akad jual 

beli.
101

 

Perkembangan zaman sangatlah pesat terutama dalam teknologi 

informasi dan komunikasi, siapapun dapat mengakses dan menggunakan 

berbagai layanan internet yang sudah tersedia sedemikian canggihnya, di era 

digital seperti sekarang ini, memiliki bisnis online menjadi salah satu hal 

yang sangat menguntungkan. Ketika teknologi informasi dijadikan sebagai 

media bisnis yang efektif oleh masyarakat modern, konsep pihak yang 

bertransaksi juga menjangkau kepada segala yang bukan manusia, seperti 

mesin, kartu, kertas, atau alat transaksi lainnya.
102
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Bisnis online memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan di 

masa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan 

kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri 

khas dari bisnis online dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa 

bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya. Dengan berbagai 

kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis online, banyak orang menginginkan 

dapat membangun suatu kerajaan bisnis online sendiri. Menjalankan bisnis 

online itu tidak jauh berbeda dengan berbisnis atau berjualan secara offline, 

yang membedakan hanya medianya saja.
103

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari internetworldstats.com, pada 

September 2009, pengguna internet di Indonesia mencapai 25.0000.0000 

orang atau 10% dari jumlah penduduk Indonesia yang diprediksi sekitar 250 

juta orang. Meskipun presentase ini masih terbilang kecil, tetapi jika melihat 

pertumbuhan pengguna internet tahun-tahun terakhir, angka ini cukup 

fenomenal. Apalagi, setelah adanya social networking, seperti facebook, 

twitter dan yang lainnya. Internet tidak hanya dikenal oleh orang perkotaan, 

melainkan juga oleh orang-orang pedesaan. Perkembangan pengguna 

internet inilah yang menjadi peluang besar bagi para pebisnis online Tanah 

Air.
104

 

Pengertian jual beli dalam KUHPerdata BAB V Tentang Jual Beli 

dalam Pasal 1457 dan Pasal 1459 ialah suatu persetujuan dengan mana pihak 
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yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak 

yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual beli dianggap telah 

terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai 

kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu 

belum diserahkan dan harganya belum dibayar.
105

 

2. Dasar Hukum Jual Beli Online 

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga 

diatur dalam hukum positif, yaitu:  

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

Jual beli adalah perjanjian atau persetujuan sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPer yaitu suatu persetujuan adalah 

perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang 

lain atau lebih. Syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah diatur 

dalam pasal 1320 KUHPer ada 4 syarat, yaitu:  

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3) Suatu pokok persoalan tertentu 

4) Suatu sebab yang tidak terlarang
106

 

b. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik  

Menurut pasal 1 ayat 2 dalam undang-undang ITE, yaitu 

Transaksi Elektronik adalah perbuatan Hukum yang di lakukan dengan 
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menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik 

lainnya. Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa Pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di laksankan berdasarkan 

asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan 

kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pada pasal 4 UU 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik 

dilaksanakan dengan tujuan untuk:  

1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat 

informasi dunia. 

2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. 

4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk 

memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan 

pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan 

bertanggung jawab. 

5) Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi 

pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.
107
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3. Subjek dan Objek Jual Beli Online 

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu 

langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang 

menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli secara 

konvensioanal, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya 

dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Adapun yang 

menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh 

konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli 

selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara 

konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek 

jual beli secara langsung agar memungkinkan pembeli mendapatkan 

kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga 

sangat minim terjadi tindakan penipuan.
108

 

4. Tempat Jual Beli Online 

Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk 

berjualan online, yaitu: 

a. Marketplace  

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan 

mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di 

marketplace. Marketplace tersebut telah menyediakan sistem yang 

tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada 
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konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari marketplace ialah 

Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. 

b. Website  

Seorang pelaku usaha online dapat membuat situs yang 

ditujukan khusus untuk berbisnis online. Situs tersebut memiliki alamat 

atau nama domain yang sesuai dengan nama toko onlinenya. Untuk 

membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus 

membayar biaya hosting. Beberapa penyedia web menawarkan paket-

paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk 

template atau desain dari situs tersebut, atau ada pula yang terpisah. Ini 

tergantung paket apa yang dipilih oleh seorang pelaku usaha. Contohnya 

ialah, OLX.com.  

c. Webblog  

Pelaku usaha yang memiliki budget yang terbatas bisa 

mengandalkan weblog gratis seperti blogspot atau wordpress. Dengan 

format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk 

yang ia jual. 

d. Forum  

Salah satu tempat berjualan secara online yang paling banyak 

digunakan adalah forum yang digunakan sebagai tempat jual beli. 

Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas 

atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat menemukan apa yang 

ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat 
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posting disebuah forum, pelaku usaha diharuskn untuk sign up terlebih 

dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya ialah, 

Kaskus.co.id, Paseban.com.  

e. Media Sosial  

Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis online, 

adalah mediamedia yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu 

media sosial. Contohnya ialah, Facebook, twitter, instagram, dan lain-

lain.
109

 

5. Jenis Transaksi Jual Beli Online  

Konsumen jual beli online semakin dituntut untuk mengetahui lebih 

dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi online. 

Saat ini jenis transaksi online juga semakin beragam mulai dari jenis 

konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam 

melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi 

otomatis tanpa harus bertatap muka. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis 

transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli 

online, yaitu:  

a. Transfer antar Bank   

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis 

transaksi yang paling umum dan popular digunakan oleh para pelaku 

usaha atau penjual online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses 
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konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana 

atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana 

yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan 

mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan. Kekurangan transaksi 

antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para 

pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang 

terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung 

diterima.  

b. COD (Cash Of Delivery)  

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan 

sebagai proses jual beli secara online, karena penjual dan pembeli 

terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa 

kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan 

dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa 

leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil 

barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh website 

jual beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan lainnya. Kekurangan dari 

sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen 

karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen 

adalah orang yang berniat jahat. 

c. Rekening Bersama  

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah escrow. Cara 

pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran 
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melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah 

bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak 

ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak 

pelaku usaha maupun konsumen. Prosesnya, yaitu pertama konsumen 

mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana 

dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha 

mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru 

dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha.  

Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih 

terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang 

benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun 

dana bisa ditarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak digunakan 

pada proses jual beli antar member forum Kaskus.
110

 

6. Mekanisme Transaksi Jual Beli Online  

Dalam mekanisme jual beli online hal pertama yang dilakukan oleh 

konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat 

website toko online yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk 

dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa 

yang ingin dibeli. Misalnya, jam tangan, klik jam tangan, merek apa yang 

disukai, klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik jika sudah cocok dan bisa 

melakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan 
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oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, 

pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan konsumen 

mengirimkan alamat tujuannya kepada pelaku usaha setelah itu konsumen 

menunggu barangnya sekitar seminggu.
111

 

Adapun saat ini dengan berbagai macamnya sosial media seperti 

Facebook, Line, Black Berry Massanger (BBM), dan lainnya. Konsumen 

tinggal melihat postingan pelaku usaha berupa gambar-gambar produk yang 

ditawarkan kepada konsumen, lalu kemudian konsumen tinggal 

mengkonfirmasi lewat komentar, inbox atau sms dan telepon jika ingin 

memesan barang yang di inginkan. Biasanya digambar itu telah tertera 

nomor rekening pelaku usaha, sehingga setelah mengkonfirmasi pelaku 

usaha, maka konsumen bisa langsung mentransfer uangnya lewat bank, lalu 

mengirimkan bukti transfernya ke pelaku usaha, setelah itu konsumen 

menunggu barang yang dibelinya paling cepat biasanya dalam waktu 

seminggu.
112
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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI DI KALANGAN MAHASISWA IAIN PONOROGO 

A. Gambaran Umum IAIN Ponorogo  

Keberadaan IAIN Ponorogo tidak terlepas dari Akademi Syari’ah Abdul 

Wahhab (ASA) sebagai embrionya, yang didirikan pada tanggal 1 Februari 1968 

atas ide KH. Syamsuddin dan KH. Chozin Dawoedy. Akademi ini kemudian 

dinegerikan pada tanggal 12 Mei 1970 menjadi Fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN 

Sunan Ampel yang dipimpin oleh R.M.H. Aboe Amar Syamsuddin dengan 

menyelenggarakan Program Sarjana Muda. Selanjutnya tumbuh dan berkembang 

mulai tahun 1985/1986 dengan menyelenggarakan program Sarjana Lengkap (S-

1) dengan membuka Jurusan Qodlo’ dan Muamalah  Jinayah.
113

 

Seiring dengan perkembangan IAIN Ponorogo dari Akademi Syari’ah 

Abdul Wahhab (ASA), Fakultas Syariah Ponorogo IAIN Sunan Ampel, dan 

STAIN Ponorogo, telah terjadi pula perkembangan dan perpindahan lokasi 

kampus. Selama kurun waktu enam tahun, terhitung dari 1968 sampai dengan 

tahun 1974 kampus berlokasi di kompleks Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin 

yang beralamatkan di Jalan Lawu Durisawo, Kelurahan Nologaten, Kabupaten 

Ponorogo. Setelah selama kurun waktu 6 tahun di Ponpes K.H. Syamsuddin, 

Fakultas Syariah Ponorogo IAIN Sunan Ampel mengalami perpindahan lokasi 

kampus ke jalan Irian Jaya, Desa Banyudono Ponorogo. Selama itulah kampus 

menempati sebuah rumah sebagai lokasi perkantoran dan perkuliahan.
114
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Setelah selama 2 tahun menempati di Jalan Irian Jaya, Desa Banyudono 

Ponorogo, lalu pada tahun 1976-1981 Fakultas Syariah Ponorogo IAIN Sunan 

Ampel mengalami perpindahan lokasi kampus ke Jalan Sriwijaya Desa 

Banyudono Ponorogo. Setelah mengalami perpindahan berkali-kali, akhirnya 

pada tahun 1981 lokasi kampus menetap di Jalan Pramuka 156 Desa 

Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Selama di Jalan Pramuka 

Fakultas Syariah Ponorogo IAIN Sunan Ampel mengalami perkembangan yang 

sangat signifikan. Terbukti pada tahun 1997 secara resmi mengalami perubahan 

status menjadi perguruan tinggi negeri otonom dengan nama Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Bahkan, pada tahun 2016, STAIN 

Ponorogo meningkat statusnya menjadi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Sejak tahun 2017, IAIN Ponorogo mengembangkan lokasi kampusnya di 

Ngembak Ronowijayan sebagai pusat pendidikan Ma’had al-Jami’ah Ulin Nuha 

IAIN Ponorogo dan lokasi kampus II di Jalan Raya Ponorogo Madiun, tepatnya 

di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
115

 

Berdasarkan tuntutan perkembangan dan organisasi Perguruan Tinggi, 

maka dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

1997 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sejak saat itulah 

semua fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar induk, berubah 

menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan tidak lagi menjadi 

bagian dari IAIN Sunan Ampel Surabaya. STAIN bersifat otonom dan 

merupakan unit organik tersendiri di linkungan Departemen Agama yang 
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dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama. 

Pembinaan STAIN secara fungsional dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.
116

 

Semakin bertambahnya tahun, kecanggihan gawai semakin berkembang, 

dan bukan hal yang asing lagi bagi setiap orang, baik dari kalangan pelajar 

sampai kalangan orang tua. Dengan kecanggihan gawai yang sangat mumpuni 

dalam membuat akun-akun sosial media untuk berselancar di dunia maya dan 

untuk berkomunikasi tanpa harus bertemu langsung. Pada awalnya gawai hanya 

sebagai alat untuk mempermudah komunikasi, semakin berkembangnya zaman, 

fungsi gawai tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi dengan adanya gawai ini 

para pengguna memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan. Dengan 

melihat peluang yang ada para mahasiswa IAIN Ponorogo memanfaatkan media 

sosial untuk transaksi jual beli. Mereka menjual barang-barang dengan 

memasarkan barang mereka melalui media online dan membeli produk-produk 

yang mereka inginkan melalui media online.  

Menurut data kampus di Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan 

jumlah total mahasiswa yang masih aktif sebanyak 10.348 mahasiswa, 

mahasiswa perempuan sebanyak 6.961 dan jumlah mahasiswa laki-laki sebanyak 

3.052.
117

 Data jumlah mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut. 

 

 

                                                             
116

  Wisuda IAIN Ponorogo, Program Sarjana dan Program Magister IAIN Ponorogo (Ponorogo, 

2016/2017), 8. 
117  M. Muhsin, Hasil Wawancara, Tanggal 17 Oktober 2019. 



59 

 

 

Tabel 3.1. Data Jumlah Masiswa IAIN Ponorogo  

No. Fakultas Jurusan 
Jumlah 

Mahasiswa 
Total 

1. Syariah 
Hukum Keluarga Islam 830 

1556 
Hukum Ekonomi Syariah 726 

2. 

Ekonomi 

Bisnis 

Islam 

Ekonomi Syariah 1.156 

2.237 Zakat dan Wakaf 108 

Perbankan Syariah 973 

3. 

Ushuluddin

, Adab dan 

Dakwah 

Bimbingan Penyuluhan Islam 203 

901 Ilmu Qur’an dan Tafsir 241 

Komunikasi Penyiaran Islam 457 

4. 

Tarbiyah 

dan Ilmu 

Keguruan 

Manajemen Pendidikan Islam 433 

5.286 

Pendidikan Agama Islam 1933 

Pendidikan Bahasa Arab 538 

Pendidikan Guru MI 1065 

Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 252 

Tadris Bahasa Inggris 531 

Ilmu Pengetahuan Alam 351 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini 183 

 

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 60 mahasiswa 

dari seluruh fakultas. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara 

terhadap informan yang bersangkutan yaitu mahasiswa yang masih aktif kuliah. 

Hasil wawancara dapat dilihat pada Lampiran 1. Data informan selaku penjual 

dapat dilihat pada Lampiran 2. Dan data informan selaku pembeli dapat dilihat 

pada Lampiran 3. 

Pada jaman yang serba online sekarang ini, media sosial sudah tidak asing 

lagi bagi semua orang. Begitu pun juga di kalangan para mahasiswa IAIN 

Ponorogo yang sudah terbiasa hidup dengan kecanggihan gawai mereka, dan 

menggunakan kemudahan gawainya dengan hal yang berfaedah. Sebagian dari 

mereka menggunakan media online untuk mengembangkan hobi atau bisnis 
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mereka. Misalnya mereka menggunakan media sosial untuk menghasilkan 

keuntungan dengan menjual produk yang mereka pasarkan melalui akun media 

sosial mereka. Dengan begitu, banyak para penjelajah dunia maya melihat setiap 

postingan produk yang mereka pasarkan. 

B. Praktik Akad dalam Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa IAIN 

Ponorogo   

Setiap penjual dan pembeli yang melakukan transaksi memiliki tujuan 

dasar yang hendak direalisasikan dalam kehidupannya. Hal ini dapat terwujud 

dengan perpindahan pemilikan dalam jual beli, memiliki manfaat bagi penyewa 

suatu barang, hak untuk menahan barang akad dalam gadai dan lainnya. Dengan 

adanya akad akan muncul hak dan kewajiban antara pihak yang bertransaksi. 

Dalam jual beli suatu misal pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang 

sebagai harga atas objek transaksi dan berhak untuk mendapatkan barang. 

Sedangkan penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak 

menerima uang sebagai kompensasi barang.
118

 

Jual beli menggunakan media sosial saat ini sangat menguntungkan 

dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang mengakses media sosial seperti, 

Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Banyak pelaku usaha yang pada 

akhirnya melakukan pemasaran menggunakan website atau blog pribadi khusus 

untuk merek dagangannya sendiri.
119

 Bisnis online yang dipraktikkan oleh 
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mahasiswa baik yang menjual dan membeli akan membutuhkan biaya yang 

dikeluarkan oleh mahasiswa. Mahasiswa yang menjual produk menghabiskan 

uang atau modal mulai dari Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,- , modal 

tersebut digunakan untuk membeli produk dan dijual kembali kepada konsumen 

yang membutuhkan (reseller). Atau dengan cara sebagai dropshipper yang tidak 

memerlukan modal sama sekali.  

Dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki 

produk apa pun. Dropshipping dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual 

beli dimana pihak dropshipper menentukan harga barang sendiri, tanpa ada 

menyetok barang namun setelah mendapat pesanan barang, dropshipper 

langsung membeli barang dari supplier. Cara melakukan jual beli online (olshop) 

ini dengan cara mengupload foto-foto menarik di media sosial kemudian 

menuliskan beberapa kata sebagai kalimat promosi dan mencantumkan nomor 

WhatsApp supaya pelanggan tersebut mudah menghubungi bila pelanggan 

tersebut berminat dengan barang yang ada di dalam foto-foto tersebut, dan 

barang-barang tersebut dipesan ke toko apabila pelanggan sudah mentransfer 

uangnya, dropshipper  tidak menyetok barang-barang yang dropshipper perjual 

belikan di media sosial tersebut hanya bermodalkan foto saja.
120

 

Dalam proses transaksi jual beli, akad adalah hal yang harus dilakukan 

oleh para pelaku jual beli. Seperti halnya mahasiswa IAIN Ponorogo yang 
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melakukan jual beli online harus melakukan akad terlebih dahulu. Seperti yang 

dilakukan oleh Riski Dama Rismawati mahasiswa fakultas Syariah, yaitu: 

“Akad yang saya gunakan ialah akad salam atau akad jual beli 

salam. Sebab saya menjual barang yang tidak bisa langsung di 
kirim pada pembeli, menunggu beberapa hari sekitar 2-3 hari. 

Barangnya harus dipesan terlebih dahulu oleh si pembeli kemudian 

jika barang sudah jadi kemudian di kirim kepada si pembeli. 

Barang yang di kirim sesuai dengan pesanan si pembeli.” 

 

Dan juga seperti yang dijelaskan oleh Ferdina Wahyu Utami selaku 

penjual mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebagai pelaku penjual 

barang yang ia jual ialah produk busana. Apabila ada pembeli online yang pesan 

barang maka barang dikirim memalalui jasa kurir atau jasa pengiriman dan 

pembayaran barang melalui transfer antar bank. Menurutnya, selaku penjual 

online harus sering memperbarui produk yang dijual dan promosi produk yang 

dijual.
121

 

Bagi penjual sudah tentu butuh produk yang akan ditawarkan dan situs 

web atau blog tempat menjajakan serta menjelaskan produk yang dijual. Para 

pembeli sudah pasti hanya tinggal melihat-lihat saja mana produk yang akan 

dibeli dan tidak. Ada banyak cara dalam menawarkan produk secara online, 

tinggal kita saja yang memilih apa yang cocok untuk kita. Segala cara dan pilihan 

transaksi harus dijelaskan secara gamblang.
122

  

Seperti yang dikatakan oleh Rusiati Ningrum mahasiswa fakultas Syariah 

sebagai penjual, yaitu:  
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 Ferdina Wahyu Utami, Hasil  Wawancara, Tanggal 26 November 2018. 
122

 Ghodam64, “Langkah Tahap Cara Transaksi Jual Beli Barang dan Jasa di Internet,” dalam 

http://www.organisasi.org/1970/01/langkah-tahap-cara-transaksi-jual-beli-barang-dan-jasa-di-

internet-online.html#.XMe-hHFS_IU (diakses pada tanggal 12 April 2019, jam 16.40) 

http://www.organisasi.org/1970/01/langkah-tahap-cara-transaksi-jual-beli-barang-dan%20jasa%20di-
http://www.organisasi.org/1970/01/langkah-tahap-cara-transaksi-jual-beli-barang-dan%20jasa%20di-


63 

 

 

“Karena saya sebagai penjual yang menawarkan barang kepada 

konsumen dengan cara share gambar/produk yang saya punya. 

Dengan catatan barang sudah ready di saya. Jadi, konsumen 

tinggal memilih barang lewat gambar yang saya share. Kemudian 

setekah deal pembeli membayar melalui transfer ATM. Dan sebagai 

bukti konsumen mengirimkan bukti transfer kepada saya, setelah itu 

barang saya packing untuk dikirimkan kepada pembeli.” 

 

Selanjutnya, seperti apa yang dialami Eva Nur Hidayah mahasiswa 

fakultas Syariah selaku pembeli, yaitu: 

“Melakukan transaksi pembelian melalui media online itu lebih 

mudah dan tidak harus pergi mencari toko-toko offline. Dengan 

menggunakan media online, bertransaksi hanya dengan 

menggunakan gawai saja dan pembayaran melalui transfer bank 

dan barangnya tinggal menunggu sekitar 2-3 hari melalui jasa 

kurir. Atau bisa juga dengan bertemu langsung dengan penjual. 

Resikonya  dalam melakukan transaksi pembelian secara online 

ialah kadang barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan. 

Penjual dan pembeli online hanya didasari oleh kepercayaan. 

Dengan dasar itulah para pembeli dan penjual bisa saling 

menguntungkan satu sama lain. Walaupun kadang pelaku jual beli 

kadang tidak jelas, entah tidak jelas dari segi barang maupun pihak 

penjual atau pembeli”.
123

 

 

Begitu pun juga yang dialami oleh Vina Agustin mahasiswa fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan selaku pembeli, yaitu: 

“Saya biasanya pake toko online mbk, biasanya saya pakai 

Bukalapak. Prosesnya ya biasa aja sih saya cari-cari barangnya 

kemudian kalo udah cocok saya transfer. Nah, bayarnya disini saya 

lewat alfamart setelah itu tinggal nunggu barangnya datang. 

Mungkin 2-3 harian”.
124

  

 

Selanjutnya, hasil wawancara peneliti terhadap Hamida Faza Fadya 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam selaku pembeli online. Menurutnya, 

melakukan transaksi pembelian online itu sangat mudah dan tidak perlu pergi 
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124  Vina Agustin, Hasil  Wawancara, Tanggal  23 November 2018. 



64 

 

 

kesana kemari ke toko-toko offline. Dan saat melakukan transaksi pembelian 

online ini, barang yang ditawarkan lebih murah daripada di toko offline dan 

barang yang dipromosikan sebagian ialah barang edisi terbatas.
125

 

“Saya pernah beli barang, Mbak, lewat toko online. Saya suka 

sebenarnya transaksi beli barang atau produk yang saya inginkan 

melalui media online, karna ya tinggal main gawai saja terus 

transfer tunggu beberapa hari barang sudah sampai rumah. 

Meskipun begitu, terkadang saya juga pernah beli baju kalau tidak 

salah waktu itu, Mbak, tapi pas sampai rumah barangnya tidak 

sesuai dengan gambar yang ada dipostingan. Itu aja sih 

kekurangannya kalo menurut saya”.
126

 

 

Proses transaksi jual beli online memang dari sebagian orang yang 

melakukan ada yang berbeda dalam hal transaksi penyerahan barangnya, salah 

satunya yang sering atau banyak yang digunakan ialah dengan sistem COD 

(Cash on delivery).
127

 Model transaksi online shop tidak  hanya transfer langsung 

namun ada cara lain yaitu dengan COD (Cash on delivery) dengan istilah lain 

bertemu langsung dengan penjual atau pembeli dan membayar langsung barang 

yang sudah disepakati. Toko online ini berfungsi sebagai alat yang 

menghubungkan antara penjual dan pembeli. Calon pembeli melihat barang yang 

akan dibelinya melaui toko online kemudian setelah terjadi kesepakatan antara 

calon penjual dan pembeli dengan proses negoisasi maka penjual dan pembeli 

akan bertemu langsung di tempat yang sudah disepakati.
128
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Mahasiswa IAIN Ponorogo yang melakukan jual beli online pun banyak 

yang lebih memilih COD (Cash on delivery) atau pembayaran ditempat serah 

terima barang. COD (Cash on delivery) dengan istilah lain bertemu langsung 

dengan calon penjual atau pembeli dan membayar langsung barang yang sudah 

disepakati. Beberapa perbedaannya yaitu barang yang dijual di iklankan melalui 

toko online. Toko online ini berfungsi sebagai jembatan atau alat yang 

menghubungkan antara penjual dan pembeli.
129

 Walaupun COD harus 

menentukan tempat transaksi yang aman baik untuk penjual maupun untuk 

pembeli. Seperti yang dilakukan Padang Nur Cahyo mahasiswa Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang melakukan pengiriman barang dalam 

transaksi online dengan cara COD. Menurutnya, dengan menggunakan metode 

bertemu langsung dengan pembeli lebih hemat dan tidak perlu lagi mengeluarkan 

biaya untuk menggunakan jasa kurir.
130

 

Dari pemaparan oleh beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa 

melakukan transaksi jual beli online itu sangat mudah dan proses akad yang 

mahasiswa gunakan dalam bertransaksinya sama saja dengan bertransaksi di 

toko-toko offline. Hanya bedanya tempat bertransaksinya melalui alat bantu 

komunikasi dengan menggunakan gawai para pengguna media sosial. Dan juga 

para mahasiswa bisa mendapatkan peluang untuk menghasilkan rupiah bagi 

mereka yang bisa memanfaatkan media sosial online dengan melakukan 
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penjualan melalui media online. Penjual memilih menjual produknya secara 

online dengan alasan praktis, mudah, cepat, dan efisien. Mereka tidak perlu 

bertemu dengan pembeli secara langsung. Pemasaran produk pun dapat 

dilakukan dengan mudah. Dan akad yang digunakan, yaitu akad salam sudah 

sesuai dengan rukun dan syarat akad salam sesuai dengan syariat. Dan akad yang 

digunakan selain akad salam pun juga dilakukan sama seperti akad jual beli pada 

umumnya hanya berbeda dalam melakukan transaksi dengan bantuan lewat 

komunikasi online. 

C. Objek Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo 

Pemasaran online merupakan upaya perusahaan untuk memasarkan 

produk dan jasa untuk membangun hubungan dengan pelanggan melalui media 

internet. Pemasaran online merupakan aplikasi dari internet dan teknologi-

teknologi digital terkait untuk mencapai tujuan-tujuan pemasaran, teknologi-

teknologi ini seperti media internet, kabel-kabel, satelit, perangkat keras, 

perangkat lunak yang diperlukan untuk keperluan internet pemasaran tersebut.
131

 

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang 

dibeli oleh konsumen pada umumnya di tempat jual beli konvensional, namun 

barang atau jasa tersebut tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual 

beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensioanl dimana penjual 

dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga 
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memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang 

yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.
132

 

Objek barang yang dipromosikan di media online, para pelaku penjual 

memposting barang di media sosial mereka dengan memberikan keterangan atau 

caption pada gambar yang diposting agar menarik pembeli dan gambar yang 

diposting terlihat menarik. Mahasiswa yang menjadi pembeli online melihat 

barang yang diposting di media sosial dengan seksama dan melihat seberapa 

bagus dan akurat barang yang di posting oleh para penjual online. 

Mahasiswa yang berstatus penjual, mereka biasanya memberikan 

testimoni kepuasan pelanggan atau pembeli di dalam postingan media sosial 

mereka. Cara ini adalah salah satu strategi mereka untuk menarik perhatian para 

pembeli online. Objek yang diperjualbelikan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo 

dari semua fakultas rata-rata barang yang di perjual belikan hampir sama saja, 

diantaranya ialah busana, gawai, aksesoris gawai, sepatu. 

Seperti yang dikatakan mahasiswa Fakultas Syariah yang bernama Riski 

Dama Rismawati, bahwa produk yang ia jual melalui online adalah barang yang 

juga ada di tempat jual beli konvensional atau di pasaran. Barang yang ia jual 

ialah aksesoris gawai atau custom case. Jadi, pembeli yang menentukan model 

case gawainya sendiri sesuai apa yang di inginkan pembeli. Maka, proses 

pengerjaannnya membutuhkan waktu beberapa hari untuk mendapatkan 

produknya. Dan cara ia memasarkan produknya ialah melalui akun-akun media 
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sosial yang ia miliki yaitu melalui Facebook, WhatsApp dan Instagram agar 

peselancar dunia maya melihat apa yang ia posting di sosial medianya.
133

 

Berikut ini ada Eva Nur Hidayah menceritakan tentang transaksi jual beli 

online  dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Beikut ini ungkapan Eva 

Nur Hidayah tentang barang yang dibelinya:  

“Saya kalau belanja di online paling senang belanja baju, sepatu 

dan tas. Kalau celana sih enggak pernah kak, karena takut enggak 

muat. Paling beli celana sama jilbab di toko atau di pasaran”. 

 

Barang yang dierjualbelikan pada situs jual beli online pada umumnya 

adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari sama seperti yang 

banyak diperjualbelikan pada toko-toko offline. Seperti pendapat dari mahasiswa 

fakultas Syariah yang bernama Rusiati Ningrum selaku penjual online, yaitu: 

“Barang yang posting di sosial media saya ialah barang-barang 

perabot rumah tangga mbak, fashion, produk kesehatan. Meskipun 

yang saya posting banyak, saya tidak khawatir tentang barang yang 

tersedia. Sebab, barangnya sudah pasti siap untuk diantarkan 

kepada pembeli”. 

 

Selanjutnya seperti yang dikatan oleh Sharah Rahayu Wilujeng 

mahasiswa fakultas Syariah, yaitu: 

“Banyak mbak yang saya jual, hehee. Saya jual baju, madu, 

skincare, hijab dan saya juga jual susu juga mbak. Kalau saya sih 

mbak, selagi saya bisa menjualnya lewat online dan barangnya ada 

apapun itu akan saya jual mbak.” 

 

Dari pemaparan oleh beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa 

objek yang diperjualbelikan oleh pelaku jual beli online mahasiswa IAIN 

Ponorogo adalah barang-barang berjenis fashion, produk kesehatan, produk 
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kecantikan dan perabot-perabot alat rumah tangga. Mereka memilih barang 

tersebut karena sangat mudah dijangkau untuk pengambilan barang dan gampang 

untuk ditawarkan kepada pembeli online di media sosial.  
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BAB IV 

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE 

DI KALANGAN MAHASISWA IAIN PONOROGO 

A. Analisis Praktik Akad Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa IAIN 

Ponorogo 

Akad merupakan sebuah istilah hukum yang mana dalam hukum di 

Indonesia disebut perjanjian, kata akad berasal dari al-aqad, yang berarti 

mengikat, menyambung dan menghubungkan. Sedangkan definisi dari akad 

sendiri adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak kedua 

belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.
134

 

Akad jual beli berarti melepaskan objek tertentu yang memiliki nilai 

illegal bagi sesuatu yang sama nilainya (yang disebut harga). Konsep penjualan  

juga meliputi tukar-menukar satu barang dengan barang lain yang nilainya 

sepadan walaupun ada sejumlah batasan-batasan dalam hal ini. Harga dapat 

dibayarkan langsung pada saat penyerahan barang yang dijual atau setelah 

penyerahan barang yang dibeli itu dilakukan atau barang-barang dapat 

diserahkan langsung dan harga dapat dibayarkan kemudian. Boleh jadi 

pembayaran harga begitu juga penyerahan barang dilakukan secara langsung.
135

 

Semakin berkembangnya jaman segala sesuatu lebih dipermudah, teknologi 

informasi bahkan jual beli sekarang sudah canggih. Metode jual beli online 
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hanya dengan bermodalkan internet sudah bisa digunakan untuk segala 

kebutuhan transaksi, tidak sedikit orang yang menggunakan sistem ini, karena 

dengan hal ini lebih efektif dan efisien.  

Akad jual beli online di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo adalah 

akad yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli yang sama-sama memberi 

kemanfaatan atau membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi, semuanya dapat 

berkomunikasi melalui internet, seperti adanya fasilitas chat yang terdapat pada 

aplikasi dan lain sebagainya tanpa perantara. Pelaksanaan transaksi jual beli 

online pada dasarnya memiliki kesamaan dengan mekanisme jual beli secara 

offline. Yang berbeda adalah sistem atau alat yang digunakan yang satu 

dilakukan secara online dengan alat bantu komunikasi, yang satunya secara 

offline dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli. 

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang 

mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai 

dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh sha>ra>. Suatu jual beli 

haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli, diantaranya ialah orang yang 

berakad (penjual dan pembeli), shigha>t i>ja>b qabu>l, ada barang yang dibeli, dan 

ada nilai tukar pengganti barang. Akad merupakan hal yang paling diutamakan 

dalam jual beli. Jika dalam jual beli tidak ada akad maka jual beli itu tidak 

mungkin akan terjadi. Karena akad merupakan berkumpulnya serah terima di 
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antara dua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua 

belah pihak.
136

  

Sebagaimana yang telah dijelskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam 

menjalankan akad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. 

Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka akad jual beli tersebut tidak 

sah atau haram. Dalam pelaksanaan akad jual beli ada rukun dan syarat yang 

harus dipenuhi, yaitu: 

1. Para pihak yang terkait dalam transaksi 

a. Penjual 

 Seorang penjual haruslah memiliki barang yang akan dijual dan 

barang tersebut mendapatkan izin untuk dijual. Di kampus IAIN Ponorogo 

mahasiswa yang berstatus penjual online, mereka sebagian besar tidak 

memiliki barang sendiri. Sebab, mereka tidak bisa memproduksi barang 

yang mereka jual sendiri. Namun, barang yang mereka jual ialah barang 

yang di produksi oleh produsen kemudian mahasiswa menjualnya 

kembali. Mereka menjual produk tersebut atas izin pemilik barang dengan 

mengeluarkan modal ataupun tidak. Status mahasiswa disini bisa sebagai 

reseller atau dropshiper, kemudian barang yang mahasiswa jual mereka 

pasarkan dengan memalui sosial media yang mereka miliki. Penulis 

menyimpulkan bahwa analisis dari penelitian ini tidak ada 

permasalahannya dan sesuai dengan rukun akad yang sah. 
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b. Pembeli 

 Seorang pembeli diperbolehkan bertindak dalam arti bukan orang 

kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk 

membeli. Akad jual beli online di IAIN Ponorogo sudah jelas bahwa 

pembeli tentunya mahasiswa yang sudah paham bagaimana proses 

transaksi jual beli melalui media online. Dan proses pembayaran yang 

dilakukan ialah melalui bank yang dikirimkan ke rekening penjual. 

Penulis menyimpulkan bahwa mahasiswa yang berstatus pembeli sudah 

tentu dewasa, cukup umur, cakap hukum dan sudah sesuai dengan rukun 

akad yang sah. 

2. Objek Transaksi 

a. Barang yang diakadkan 

Barang yang dijual ialah barang yang diperbolehkan dijual, memberi 

manfaat menurut sha>ra’, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahterimakan 

dengan cepat maupun lambat, diketahui pembeli meskipun hanya dengan 

ciri-ciri barang. 

Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai objek atau 

barang yang diakadkan dalam proses jual beli online yang dilakukan oleh 

mahasiswa IAIN Ponorogo sudah memenuhi kriteria barang yang dijual 

maupun yang dibeli, karena barang yang dipasarkan jelas dan sesuai 

dengan sha>ra’. 

 

 



74 

 

 

b. Adanya kejelasan 

Kejelasan merupakan suatu hal yang penting dalam jual beli online. 

Kejelasan ini harus ditunjukkan oleh kedua belah pihak yang melakukan 

transaksi. Pihak pertama selaku mahasiswa yang berstatus sebagai penjual 

menawarkan barang dagangannya lengkap dengan ciri-ciri barang tersebut 

dan juga memberikan informasi tentang pengirimannya. Kemudian pihak 

kedua selaku mahasiswa yang berstatus pembeli harus memberikan 

informasi yang jelas tentang identitas, cara pembayaran dan tujuan 

pengirimannya. 

3. I>ja>b qabu>l  

 Penyerahan dan penerimaan dalam Islam diperbolehkan baik dengan 

ucapan, tulisan, isyarat atau perbuatan. Dengan syarat kedua belah pihak yaitu 

penjual ataupun pembeli melakukannya dengan saling memahamai dan saling 

ridho. Dalam i>ja>b qabu>l  yang diterapkan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo 

sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa dalam i>ja>b qabu>l   yang diterapkan 

melalui sosial media yang dimiliki atau yang digunakan oleh para mahasiswa 

pelaku jual beli online. Pendapat penulis tidak ada masalah karena sudah 

sesuai dengan rukun akad. Disini juga telah ada kerelaan dari kedua belah 

pihak yaitu penjual dan pembeli.  

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh semua 

mahasiswa sudah sesuai dengan teori jual beli di dalam hukum Islam, dalam 
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teori jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk 

pemindahan milik dan pemilikan. 

B. Analisis Objek Transaksi Jual Beli Online Di Kalangan Mahasiswaa 

IAIN Ponorogo 

 Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan. dengan catatan selama 

dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.  Mengenai objek 

atau jenis transaksi yang sering diminati oleh pengguna media online yaitu, 

barang, jasa dan informasi. Sementara proses pembayaran yang sering digunakan 

oleh pengguna menggunakan rekening dengan rekening, kartu kredit dan digital 

cash. Dalam pelayanan keamanan dalam bertransaksi melalui internet mereka 

pada umumnya menyatakan aman selama ada kehati-hatian dan pintar 

menyeleksi toko online yang terpercaya, sejumlah informan mengaku prnah 

mengalami kegagalan dengan alasan karena mereka belum memahami sistem 

transaksi melalui media online.   

Situs belanja online adalah tempat terjadinya aktivitas perdagangan atau 

jual beli barang yang terhubung ke dalam suatu jaringan. Berbeda dengan saat 

melakukan transaksi jual beli offline, yang mana pelaku usaha perlu memasukkan 

barang yang akan dibeli kedalam keranjang belanja, kemudian menyerahkan 

keranjang belanja tersebut kepada kasir untuk dihitung total belanjanya. 

Sementara pada jual beli online barang yang dibeli bisa datang ke alamat pembeli 

melalui kurir yang bekerja sama dengan situs jual beli online yang di kunjungi. 

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang 

dibeli oleh konsumen pada umumnya di tempat jual beli offline, namun barang 
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atau jasa tersebut tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli 

online. Sangat berbeda dengan jual beli secara offline dimana penjual dan 

pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga 

memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang 

yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan. 

Barang yang diperjualbelikan pada situs jual beli online pada umumnya 

adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari sama seperti yang 

banyak diperjualbelikan pada toko-toko offline. Seperti mahasiswa IAIN 

Ponorogo yang dilakukan dalam transaksi di media online, mereka menjual dan 

membeli produk-produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka atau 

produk yang mereka inginkan dengan cara yang mudah dan efisien. Produk atau 

barang yang mereka jual dan beli di media online ialah seperti, produk fashion 

adalah produk yang sampai kapan pun akan di incar oleh calon pembeli karena 

fashion adalah kebutuhan utama setiap orang. Yang jelas mayoritas masyarakat 

sangat memperhatikan penampilan. Itu sebabnya produk fashion selalu menjadi 

kebutuhan masyarakat agar bisa tampil lebih menarik. Barang fashion inilah yang 

banyak dilakukan mahasiswa untuk berjualan online atau pun untuk membelinya. 

Barang fashion ini termasuk pakaian, asesories, hijab dll.  

Selanjutnya ialah produk kecantikan yang banyak juga di cari di online. 

Semua wanita ingin mempunyai wajah cantik, tidak lain tujuannya untuk 

menarik perhatian. Peluang tersebut dimanfaatkan dengan banyaknya produsen 

yang memilih untuk menggarap bisnis kecantikan. Salah satu produk ini juga 

yang di lakukan mahasiswa untuk bertransaksi jual beli online. Dari berbagai 
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merek dan jenis yang ditawarkan oleh mahasiswa yang berstatus sebagai penjual 

untuk mengembangkan bisnisnya di media sosial. Dan juga tidak sedikit juga 

mahasiswa yang percaya untuk membeli produk kecantikan melalui media 

online. Kemudian produk kesehatan, produk yang tidak kalah dicari konsumen di 

situs jual beli online yaitu produk kesehatan. Peminatnya tergolong banyak, 

mulai dari usia remaja sampai tua, alasan mereka membeli produk kesehatan 

adalah mereka menginginkan hasil yang secara instant dan juga ingin 

memperoleh manfaat yang lebih, serta yang paling penting adalah khasiat nyata 

produk tersebut. 

Mengenai objek jual beli online harus memenuhi syarat objek akad, yaitu: 

1. Telah ada pada waktu diakadkan  

Mahasiswa yang melakukan jual beli online sudah pasti ada barangnya 

meskipun mereka mahasiswa yang sebagai penjual tidak menyetok 

barang dagangan di rumah. Dan penjual online pun juga memposting 

barang dagangannya ke media sosial sudah pasti barang yang 

dipasarkan tersebut ada atau siap untuk dikirim ke pembeli online. 

2. Dibenarkan oleh syariah (halal dan bermanfaat) 

Mengenai barang yang dijual oleh para mahasiswa ialah barang yang 

sebgaian besar sangat bermanfaat bagi para pembeli. Misalnya saja 

pembeli online membeli baju, hijab, sepatu, tas, aksesoris gawai dan 

lain-lainnya lagi. Dan para mahasiswa pun menjual barang ialah 

barang yang bermanfaat bagi pembeli online atau mahasiswa yang 

berstatus pembeli. 
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3. Harus jelas dan diketahui 

Para mahasiswa yang berstatus penjual online memposting barang di 

sosial media mereka sangat jelas dan dapat diketahui gambar, model 

dan bahannya. 

4. Dapat di serah terimakan 

Barang yang sudah dipilih atau dipesan oleh pembeli online dapat 

diserah terimakan setelah pembeli melakukan pemayaran melalui 

online atau transfer melalui bank. Setelah melakukan transfer atau 

pembayaran, maka penjual pun mengirimkan barang pesanan milik 

pembeli melalui pengiriman jasa kurir. 

Dari penjelasan dari bab sebelumnya tentang jual beli melalui media 

online, bahwa objek akad yang digunakan sudah sesuai dengan hukum Islam dan 

memenuhi syarat sah objek akad. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 

pendahuluan, serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jual beli secara online yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo 

merupakan jual beli dengan menggunakan sistem media sosial. Pada 

jual beli ini mahasiswa yang berstatus penjual menginformasikan 

melalui akun media sosialnya dan memasarkannya kepada pembeli. 

Kemudian mahasiswa yang berstatus pembeli memesan produk yang 

sudah di pesan kepada penjual, setelah itu barang di packing oleh 

penjual yang kemudian akan di kirimkan kepada tempat tinggal si 

pembeli. Akad jual beli online yang digunakan oleh mahasiswa IAIN 

Ponorogo dalam bertransaksi yaitu ada yang menggunakan akad salam 

dan ada juga yang menggunakan akad pada umumnya hanya saja 

berbeda dalam proses i>ja>b qabu>l nya. Sistem jual beli online  dan akad 

yang digunakan oleh mahasiswa telah memenuhi rukun dan syarat yang 

sah yang berlaku dalam hukum Islam. Melihat dari proses dan skema 

sistem jual beli online dengan memanfaatkan media sosial ini adalah 

bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. 

2. Mengenai objek barang yang digunakan dalam jual beli online yaitu 

barang dan jasa. Dan proses pembayarannya pun melalui digital cash. 
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Objek barang yang diperjualbelikan yaitu barang-barang kebutuham 

sehari-hari, aksesoris, fashion, produk kecantikan, produk kesehatan. 

Dan objek yang digunakan sudah memenuhi syarat objek akad, objek 

atau barang sudah ada pada waktunya, bermanfaat, barang jelas dan 

diketahui dan barang dapat diserah terimakan pada waktu yang sudah 

ditentukan. 

B. Saran-saran  

Penulis berharap kepada para pembaca bahwa uraian dalam penelitian ini 

belum sempurna, jadi penulis berharap kepada para pembaca untuk mencari 

informasi yang lebih luas dan lengkap lagi mengenai transaksi jual beli melalui 

media online.  

Berbisnis atau pun melakukan transaksi jual beli melalui media online bagi 

para penjual online atau pun pembeli online yang melaksanakannya harusnya 

mengetahui syarat sah yang diperbolehkan dalam Islam. Tidak boleh menjual 

yang diharamkan dan menipu pembeli. 

 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abidah, Atik. Fiqh Muamalah. STAIN Po Press: Ponorogo, 2006.   

Adam, Hismendi. ”E-Commerce: Model Interaksi Jual Beli (Studi Pada Pelaku Interaksi Jual 

Beli Melalui Internet),” dalam https://www.researchgate.net/publication/316452392/E-

Commerce-Model-Interaksi-Jual-Beli- (Studi-Pada-Pelaku-Interaksi-Jual-Beli-Melalui-

Internet)/, (diakses pada tanggal 30 April 2019, jam 10.47). 

Afandi, Yazid. Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah. 

Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009. 

Agustin, Vina. Hasil  Wawancara, Tanggal  23 November 2018. 

Albarri, Adzka Haniina. “Marak Kecurangan, Kualitas Jual Beli Online Disangsikan,” dalam 

Ekonomi Kerakyatan Dalam Pusaran Ekonomi Liberal. Ponorogo: LPM al-Millah IAIN 

Ponorogo, 2019:20. 

Almira, Rezky “Mengenal Jenis-Jenis Transaksi Jual Beli Online Lebih Dekat,” dalam  

https://www.kompasiana.com/rizkyalmr/5594f9ead27a6194068b4568/article/mengenal-

jenis-jenis-transaksi-jual-beli-online-lebih-dekat/,
 
(diakses pada tanggal 25 Januari 2019, 

jam 19.00). 

Andhini, Amelia, dkk, “Pengaruh Transaksi Online Shopping dan Kepercayaan Konsumen 

Terhadap Kepuasan Konsumen Pada E-Commerce”, Jurnal, Vol.6, Nomor 7, Juli 2017. 

Anisatun  Naziha, Willy. Hasil  Wawancara. Tanggal 12 Januari 2019. 

Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fiqih Muamalah. 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 

1998. 



 

 

Atira, Nurul. Jual Beli Yang Aman Dan Syar’i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online 

di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar). Skripsi, 

UIN Alauddin Makassar, 2017. 

Azwar, Saifuddin. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. 

Badriyah, Hurriyah. Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal. Jakarta: Kunci 

Komunikasi, 2014. 

Bariroh, Muflihatul. “Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," 

Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 4.2 (2016), 199-216. 

Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008. 

Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. 

Burhanudin, Tony, dkk, “Marketplace Online,” dalam https://marketing.co.id/lima-tempat-

jualan-online/ (diakses pada tanggal 25 Januari 2019, jam 19.00). 

Dama Rismawati, Riski. Hasil Wawancara, Ponorogo. 12 Januari 2019. 

Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Po Press: 2010. 

Departemen Agama, Al-Qura>n 

Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. 

Faza Fadya, Hamida. Hasil  Wawancara. Tanggal 12 Januari 2019. 

Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqih Muamalat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. 

Ghodam64, “Langkah Tahap Cara Transaksi Jual Beli Barang dan Jasa di Internet,” dalam 

http://www.organisasi.org/1970/01/langkah-tahap-cara-transaksi-jual-beli-barang-dan-jasa-

di-internet-online.html#.XMe-hHFS_IU (diakses pada tanggal 12 April 2019, jam 16.40). 

http://www.organisasi.org/1970/01/langkah-tahap-cara-transaksi-jual-beli-barang-dan%20jasa%20di-
http://www.organisasi.org/1970/01/langkah-tahap-cara-transaksi-jual-beli-barang-dan%20jasa%20di-


 

 

Hardiningtyas, Dhea. Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Skripsi, Universitas 

Lampung, 2017. 

Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah). Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004. 

Hidayat, Enang. Fiqih Jual Beli. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015. 

Huda, Qomarul. Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Teras, 2011. 

Idrus, Muhammad. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: Erlangga, 2009. 

Igen, Rachmad. Strategi Sukses Berjualan Online, (Jakarta: Mediakita, 2010. 

Iskandar. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial: Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: GP. 

Press, 2009. 

Jaringan Dokumentasi dan Ilmu Hukum Kementrian Keuangan Republik Indonesia. UU RI 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam 

https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/11tahun2008uu.html. Diakses pada tanggal 15 

Januari 2019, Jam 15:30. 

Kitab Undang-Undang (KUHPer, KUHP, KUHAP) Beserta Penjelasannya, (Grahamedia Press: 

2016. 

Komisi Fatwa Majelis Ulama. Fatwa No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman 

Bermuamalah Melalui Media Sosial,” dalam https://mui.or.id/wp-content/ Fatwa No.24 

Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. diakses 

pada tanggal 04 Maret 2019, Jam 10:46. 

https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/11tahun2008uu.html


 

 

Kurniawan, Yusuf.  Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem 

Lelang Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia Di Jejaring Sosial Facebook. Skripsi, IAIN 

Surakarta, 2017. 

Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000. 

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalahi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2012. 

---------. Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. Bandung; PT Refika Aditama, 2011. 

---------. Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. 

---------. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015. 

Mas’ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. Fiqih Madhab Sha>fi’i> (Muamalat, Munakahat, Jinayah) 

Bandung: CV Pustaka Setia, 2007. 

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002. 

Muhsin, M. Hasil Wawancara, Tanggal 17 Oktober 2019. 

Mulyana, Dedy. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004. 

Mustofa, Imam. Fiqih Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo,  2016. 

Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan 

Sosial. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012. 

---------. Fiqih Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial. Surabaya: Putra Media Nusantara, 

2010. 

Nisrina, Disa Nusia. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya 

Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 

2015. 



 

 

Nur Hidayah, Eva. Hasil  Wawancara, Tanggal 15 januari 2019. 

Nurhayati, “Belanja Online Sebagai Cara Belanja Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kajian Budaya 

Di Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh),” Aceh Anthropological Journal 

Volume 1, 2 April 2017. 

Padang  Nur Cahyo, Hasil Wawancara, Tanggal 23 November 2018. 

Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan. IAIN Ponorogo:  2018. 

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

Jakarta: Kencana, 2009. 

Rahman, Ainur. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Melalui Internet (Studi Kasus di 

Gramedia Toko Buku Online Website www.gramediaonline.com). Skripsi, UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2007. 

RK, “apa Itu Cash On Delivery dalam Bisnis Online?,” dalam http://ptprimatama.co.id/apa-itu-

cash-on-delivery-cod-dalam-bisnis-online/artikel/, (Diakses pada tanggal 12 April 2019, 

jam 16.40). 

Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah. 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016. 

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, XII Terj. Mudzakir. Bandung: al-Ma’rifat, 1988. 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta, 2010. 

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. 

---------. Fiqih Muamalah. Jakarta: Rajawali Press, 2011. 

http://www.gramediaonline.com/


 

 

Susiawati, Wati “Jual Beli dalam Konteks Kekinian,” dalam 

http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/journal/jual-beli-dalam-konteks-kekinian/, 

(diakses pada tanggal 26 Februari 2019, jam 18.46). 

Syafe’i, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001. 

---------. Fiqih Muamalah untuk UII, STAIN, PTAIS dan Umum. Bandung: Pusataka Setia, 2006. 

Teguh, Muhammad. Metodologi Penelitian Ekonomi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. 

Tim Laskar Pelangi. Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interkasi 

Sosial Ekonomi. Kediri: Lirboyo Press, 2013. 

Wahyu Utami, Ferdina. Hasil  Wawancara, Tanggal 26 November 2018. 

Widi, Restu Kartiko. Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah 

Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. 

Wisuda IAIN Ponorogo. Program Sarjana dan Program Magister IAIN Ponorogo (Ponorogo, 

2016/2017. 

Yunita, Dwi. Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Pada Website Online Ditinjau Dari 

Aspek Hukum Islam. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016. 

Zainuddin. Transaksi Jual Beli Secara Dropshipping Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai>‘ 

Ghara>r), Skripsi, Banda Aceh: Universitas Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017. 


