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ABSTRAK 

Utami, Nani. Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Sistem 

Dropshipping Di Ritel Wilayah Ponorogo. Skripsi.  Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Niswatul Hidayati, M.HI. 

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Dropshipping. 

Bisnis jual beli sistem dropshipping sedang berkembang pesat di Ponorogo. 

Omset yang besar dan cenderung mudah, rupanya menjadi daya tarik tersendiri 

untuk berjualan secara online. Penjual online (dropshipper) tak selalu para 

pedagang professional, mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan, serta ibu rumah 

tangga berlomba-lomba menjadi penjual terpercaya. Namun, banyak ditemui 

kasus di Ponorogo, pihak dropshipper dalam melakukan bisnisnya menggunakan 

gambar yang tidak sesuai dengan produk aslinya. Bertujuan agar bisa menarik 

perhatian pembeli.  

Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yakni, 1) 

Bagaimana penerapan prinsip etika bisnis Islam terhadap jual beli online sistem 

dropshipping di ritel wilayah ponorogo. 2) Bagaimana penerapan etika bisnis 

Islam terhadap ganti rugi dalam jual beli online sistem dropshipping di ritel 

wilayah Ponorogo. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui 

wawancara dan observasi. Analisa data menggunakan metode deduktif. Analisis 

data yang digunakan menggunakan etika bisnis Islam. 

Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan 1) Jual beli sistem dropshipping 

belum menerapkan prinsip kesatuan dalam etika bisnis Islam. Karena pihak 

dropshipper masih melakukan diskriminasi dengan melakukan kebohongan 

memposting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya. Jual beli sistem 

dropshipping belum menerapkan prinsip keseimbangan. Karena pihak 

dropshipper melakukan kebohongan dengan cara memposting gambar yang tidak 

sesuai dengan aslinya yang lebih menarik agar banyak yang berminat membeli. 

Jual beli sistem dropshipping belum menerapkan prinsip kehendak bebas. Karena 

adanya unsur ketepaksaan yang diberikan kepada konsumen. Jual beli sistem 

dropshipping belum menerapkan prinsip tanggung jawab. Karena, pihak 

dropshipper tidak mau menerima komplin dalam bentuk apapun, meskipun terjadi 

ketidaksesuaian barang yang telah dikirimkan. Jual beli sistem dropshipping 

belum menerapkan prinsip kejujuran. Karena, gambar barang yang di posting 

bukan foto aslinya, melainkan foto barang yang telah melalui proses editing yang 

sangat bagus, sehingga bisa menyembunyikan kekurangannya. 2) Dalam 

pelaksanaan ganti rugi produk dalam jual beli online sistem dropshipping telah 

melanggar prinsip tanggung jawab. Karena, pihak dropshipper tidak mau 

menerima komplin dalam bentuk apapun. Seharusnya jika terjadi ketidaksesuaian 

barang yang telah dikirimkan, pihak dropshipper harus bertanggung jawab untuk 

mengganti yang sesuai dengan ekspetasi konsumen. 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Quran dan hadist sebagai pedoman utama manusia tidak hanya 

mengatur masalah ibadah saja, tetapi juga mengatur masalah ekonomi untuk 

memberi arah kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya di kehidupan 

ini, telah disediakan oleh Allah SWT beragam benda yang dapat memenuhi 

kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut 

tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. 

Manusia merupakan makhluk yang berkodrat hidup dalam 

masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan 

adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. 

Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, 

disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. 

Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam 

hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat.
1
 

Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang 

baik dari yang buruk dan bersifat normatif, ia berperan menentukan apa 

yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang.
2
 Etika 

bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan 

salah. Yang dilakukan pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam 

                                                           
1
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11. 

2
 Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3. 



 

 

 

 

kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. 
3
 Allah dalam firman-Nya Surah 

An-Nisa> ayat 29: 

                        

                    

     

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.”
4
 

 

Dalam ayat tersebut dijelaskan prinsip tentang berdagang. Setiap 

muslim harus menjalani kehidupannya seolah-olah Allah selalu hadir 

bersamanya. Pernyataan al-Qur‟an mengenai “cara yang batil” berhubungan 

dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dan secara moral 

tidak halal. Yang disebut perdagangan merupakan sebuah proses dimana 

terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan 

penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok 

lain. Ayat di atas menekankan perbuatan baik dalam perdagangan, ini berarti 

bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan 

dalam hubungan bisnis.
5
 

Dengan berkembangnya zaman yang semakin modern dunia bisnis 

semakin cenderung mengabaikan etika. Sekalipun mendatangkan banyak 

                                                           
3
 Veithzal Rivai, Islamic Business And Economic Ethics (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 4. 

4
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Bandung: Lubuk Agung), 85. 

5
 Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002), 444. 



 

 

 

 

perdebatan, gagasan perdagangan bebas dan persaingan bebas terus bergulir 

sebagai akibat bangkitnya kegairahan organisasi-organisasi bisnis dan 

perdagangan dunia. Faktanya, persaingan berkembang mengarah pada 

praktek-praktek persaingan liar yang menghalalkan segala cara. Seperti 

halnya sebuah permainan dimana ada yang kalah maupun yang menang. 

Karena dalam bisnis seseorang dituntut untuk berani menanggung resiko. Di 

dunia bisnis dengan modal yang kecil dapat berharap suatu saat bisnis 

tersebut menjadi besar dan mendapat laba yang besar. Sehingga para 

pebisnis berusaha melakukan apa saja agar usahannya berkembang pesat.
6
 

Jual beli yang melalui internet disebut jual beli online. Jual beli 

online diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, 

khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah 

penjualan produk secara online melalui internet. Jual beli via internet adalah 

jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak 

mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling 

menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, 

sedangakan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan 

barangnya.
7
 

Jual beli di atas sangat berbeda dengan aktivitas jual beli online  

yang diterapkan pada beberapa kasus jual beli sistem dropshipping di ritel 

wilyah Ponorogo. Di Ponorogo kebanyakan dropshipper menjual barang 

                                                           
6
 Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syari‟ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 84. 
7
 Tira Nur Fitria, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum 

Negara, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03, No. 01 (2017), 52. 



 

 

 

 

yang sering dicari oleh masyarakat. seperti menjual pakaian, jilbab, tas, 

sepatu, dan masih banyak lagi. Dari kebutuhan primer sampai dengan 

kebutuhan sekunder. Kebutuhan dan minat beli masyarakat yang tinggi di 

Ponorogo dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk membuka bisnis 

online sistem dropshipping. Akan tetapi, banyak ditemui kasus, para pelaku 

bisnis online yang melakukan kecurangan. Seperti ketidaksesuaian antara 

barang yang berada di gambar dengan yang aslinya. 
8
 

Di Ponorogo sendiri terdapat jual beli online sistem dropshipping. 

Dropshipping merupakan model jual beli online yang mana proses 

penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun dimana penjual tidak 

perlu mengurus pengirirman barang kepada pembeli. Dropshipping 

merupakan penjualan produk yang memungkinkan dropshipper menjual 

barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari supplier / toko (tanpa 

harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang 

ditentukan oleh dropshipper. 

Setelah pelanggan mentransfer uang ke rekening dropshipper, 

dropshipper membayar kepada supplier sesuai dengan harga beli 

dropshipper (ditambah dengan ongkos kirim ke pelanggan) serta 

memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, no.ponsel) kepada 

supplier. Barang yang dipesan akan dikirim oleh supplier ke 

                                                           
8
 Observasi Ltf Collection, Tanggal 11 November 2018, Pukul 10.00 WIB. 



 

 

 

 

pelanggan/pembeli. Namun, yang menarik, nama pengirim yang tercantum 

tetaplah nama dropshipper.
9
 

Dalam jual beli online, penjual dituntut bersikap tidak kontradiksi 

secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka 

dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, 

selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta 

tidak boleh menipu dan berbohong. Penjual harus memiliki amanah dengan 

menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan 

berbuat baik dengan segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan 

masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab 

untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya.
10

 

Dari pengamatan penulis, diketahui bahwa ada beberapa 

permasalahan yang terjadi pada jual beli online sistem dropshipping di ritel 

wilayah Ponorogo. Di antaranya adanya penjual dropshipping yang 

memposting gambar di media sosial yang tidak sesuai dengan aslinya. 

Terkadang dalam postingan di media sosial, pihak dropshipper juga tidak 

menjelaskan mengenai spesifikasi dari barang tersebut. Gambar produk 

yang dipajang di media sosial terlihat menarik dan bagus, namun setelah 

barang diterima oleh pembeli, barang yang diterima jauh berbeda dengan 

gambar yang diposting. 

Jual beli online sistem dropshipping di ritel wilayah Ponorogo 

dipilih sebagai lokasi penelitian, karena di Ponorogo terdapat banyak dari 

                                                           
9
 Ahmad Syafi‟i, Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2013), 2.  
10

 Veithzal Rivai, Islamic Business And Economic Ethics, 237. 



 

 

 

 

berbagai kalangan yang melakukan jual beli sistem dropshipping. Selain 

banyak yang melakukan bisnis ini, jual beli online di Ponorogo terdapat 

praktik transaksi yang tidak sesuai dengan aturan. Dari latar belakang yang 

telah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

judul “PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI 

ONLINE SISTEM DROPSSHIPPING DI RITEL WILAYAH 

PONOROGO.” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan prinsip etika bisnis Islam terhadap jual beli 

online sistem dropshipping di ritel wilayah Ponorogo ? 

2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam terhadap ganti rugi dalam jual 

beli online sistem dropshipping di ritel wilayah Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip etika bisnis Islam 

terhadap jual beli online sistem dropshipping di ritel wilayah Ponorogo 

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis Islam terhadap 

ganti rugi dalam jual beli online sistem dropshipping di ritel wilayah 

Ponorogo 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat atau kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian 

ini antara lain sebagai berikut : 

 

 



 

 

 

 

1. Secara teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengetahui dan 

memahami secara mendalam mengenai transaksi jual beli online sistem 

dropshipping di ritel wilayah Ponorogo, dan diharapkan nantinya juga 

berguna sebagai bahan kajian untuk menyusun hipotesis bagi penelitian 

selanjutnya.  

2. Secara praktis 

a. Memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan prinsip 

etika bisnis Islam dalam jual beli online sistem dropshipping di 

ritel wilayah Ponorogo.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 

yang berarti bagi konsumen khususnya yang melaksanakan jual 

beli online  sistem dropshipping. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam telaah pustaka ini penulis mengetahui tentang jual beli 

sebenarnya sudah ada dalam bentuk karya tulis lain yang berbentuk skripsi. 

Salah satu karya tulis yang membahas tentang etika bisnis Islam dalam jual 

beli yaitu : 

Skripsi yang pertama adalah skripsi karya Uswatun Hasanah pada 

tahun 2017, dengan judul “ Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli 

Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk.” Masalah yang 

diangkat adalah jual beli bekatul dengan bahan dasar campuran yang 

dilakukan pedagang di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk. Hal itu 



 

 

 

 

pedagang lakukan karena sangat tingginya tingkat penjualan bekatul di 

Patran, maka ada pedagang yang melakukan kecurangan dalam proses 

produksi bekatul dengan mencampur bekatul dengan sekam giling. 

Rumusan masalah yang di angkat yaitu : 1) Bagaimana tinjauan etika bisnis 

Islam terhadap proses produksi bekatul berbahan dasar campuran di Patran 

Sonobekel Tanjunganom Nganjuk ? 2) Bagaimana tinjauan etika bisnis 

Islam terhadap proses distribusi bekatul berbahan dasar campuran di Patran 

Sonobekel Tanjunganom Nganjuk ? Jenis penelitian ini adalah kualitatif, 

Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode deduktif, yakni 

pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau 

ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan 

yang bersifat khusus. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam : 

1) Proses produksi bekatul tidak sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis 

Islam, karena telah melanggar prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak 

bebas, tanggung jawab dan kebenaran, sebab pedagang mencampur bekatul 

dengan sekam giling. Selain itu pada produksi bekatul juga melanggar etika 

bisnis Islam dalam proses produksi yakni larangan produksi yang mengarah 

pada kedzaliman. Kemudian pada proses produksi bekatul juga melanggar 

larangan dalam jual beli, yaitu larangan penipuan. 2) Proses distribusi 

(penjualan) bekatul telah melanggar etika bisnis Islam pada proses 

penjualan dan melanggar etika bisnis Islam dalam jual beli yakni proses 

penjualan yang dilakukan pedagang dengan pembeli dari warga Patran dan 

sekitarnya, karena pembeli tidak mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa 



 

 

 

 

adalah bekatul berbahan dasar campuran. Sedangkan proses jual beli 

pedagang dengan pembeli dari pemilik toko pakan ternak tidak melanggar 

prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam distribusi maupun 

etika bisnis Islam dalam jual beli, karena pembeli telah mengetahui bahwa 

bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran.
11

 

Skripsi yang kedua adalah karya Muhammad Luqman Charis pada 

tahun 2018, dengan judul “ Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap 

Persaingan Harga Daging Sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo.” Dengan rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana perspektif etika 

bisnis Islam terhadap perbedaan harga daging sapi di Desa Jetis Kecamatan 

Jetis Kabupaten Madiun ? 2) Bagaimana perspektif etika bisnis Islam 

terhadap kualitas penjualan daging sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo? Skripsi ini berkesimpulan bahwa : 1) Transaksi jual 

beli daging sapi belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena, jual beli 

yang terjadi adalah adanya persaingan antara penjual rumahan dan juga 

penjual pasaran yang telah memberikan harga yang berbeda kepada 

pembeli. Ini dapat merugikan penjual pasaran yang padahal mereka mencari 

keuntungan yang lebih untuk membayar uang sewa tempat mereka 

berjualan, berbeda dengan penjual rumahan yang tidak perlu menjual uang 

sewa tempat jual. Hal ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dalam 

prinisp keseimbangan yang di dalamnya terdapat unsure keadilan. 2) Jual 

beli daging sapi belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena transaksi ini 

                                                           
11

Uswatun Hasanah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran 

Sonobekel Tanjunganom Nganjuk,” Skripsi (STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017), 2. 



 

 

 

 

mengandung unsur penipuan. Penjual daging tersebut sering mengatakan 

daging-daging tersebut sudah habis selain yang di dalam freezer dan 

digantung-gantung di depan toko, selain itu penjual daging tersebut juga 

sering mengatakan bahwa daging-daging dalam freezer tersebut masih 

bagus dan segar padahal kadang daging tersebut sudah daging sisa kemarin 

yang belum laku terjual. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis 

Islam.
12

 

Skripsi yang ketiga adalah karya Dwi Antia Rani pada tahun 2018, 

dengan judul “ Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Roti Basah 

di Pabrik Mojang Nova Siman Ponorogo.” Dengan rumusan masalah yaitu: 

1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli roti 

basah di pabrik Mojang Nova Siman Ponorogo ? 2) Bagaimana tinjauan 

etika bisnis Islam terhadap penentuan harga dalam jual beli roti basah di 

pabrik Mojang Nova Siman Ponorogo? Jenis penelitian ini adalah kualitatif, 

Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode deduktif, yakni 

pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau 

ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan 

yang bersifat khusus. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa : 1) 

praktik jual beli roti basah tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena, 

adanya ketidak jujuran dalam memasarkan roti basah. Adanya pecampuran 

roti yang sudah tidak layak konsumsi seperti roti yang sudah berjamur atau 

basi, sehingga adanya ketidak jujuran dalam jual beli roti basah di pabrik 

                                                           
12

 Muhammad Luqman Charis, “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan 

Harga Daging Sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (IAIN Ponorogo, 

2018), 2. 



 

 

 

 

Mojang Nova. 2) Penentuan harga dalam jual beli roti basah tidak sesuai 

dengan etika bisnis Islam. Karena adanya harga yang sama antara roti basi 

atau kadaluwarsa. Pihak pembeli tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga 

pihak pembeli merasa dirugikan atas peristiwa tersebut. 
13

 

Dari beberapa skripsi di atas yang sama-sama mengambil tentang 

etika bisnis Islam, belum ada yang membahas tentang etika bisnis Islam 

mengenai jual beli online sistem dropshipping. Sehingga penelitian ini akan 

membahas secara detail mengenai jual beli online sistem dropshipping. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum 

tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan 

pengembangan. Secara umum data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.
14

 

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah jenis 

penelitian lapangan (field research). Di mana hasil penelitiannya 

berdasarkan hasil dari penelitian lapangan.
15

 Penelitian lapangan pada 

hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan 

realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. 
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 Dwi Antia Rani, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Roti Basah di Pabrik 

Mojang Nova Siman Ponorogo,” Skripsi (IAIN Ponorogo, 2018), 2. 
14

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 2. 
15

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

2001), 86. 



 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis 

dalam kehidupan sehari-hari.
16

 Dalam penelitian ini digunakan metode 

penelitian dengan pendekatan kualitatif.  Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang memusatkan perhatiannya kepada prinsip-prinsip 

mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam 

kehidupan manusia.
17

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan informasi yang 

diperoleh dari ritel wilayah Ponorogo secara langsung. Kemudian 

mengevaluasi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok 

masalah dalam penelitian ini. 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan, 

karena peneliti bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus sebagai 

pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui 

statusnya sebagai peneliti oleh informan. Oleh karena itu penulis hadir 

secara langsung untuk melakukan wawancara dengan dropshipper di 

ritel wilayah Ponorogo.  

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang penulis ambil terletak di Naraya dengan 

nama naraya olshop, Latifa dengan nama latifa collection, Mars Hening 

dengan nama mavic olshop, Karina dengan nama mahkota fashion. 

Yang mana pemilihan lokasi berdasarkan pada pertimbangan bahwa di 
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lokasi tersebut terdapat praktik jual beli online sistem dropshipping 

dengan menggunakan gambar palsu dan tidak sesuai dengan produk 

yang dijanjikan.  

4. Data dan Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data adalah sumber di mana data 

penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.
18

 Dalam penelitian ini 

sumber data yang digunakan adalah:  

1) Sumber data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber 

asli. Adapun yang menjadi data primer di naraya olshop, latifa 

collection, mavic olshop, mahkota fashion adalah pihak 

dropshipper atau pemilik ritel.  

2) Sumber data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang dianggap sebagai 

pendorong yang bisa memperkuat data yang di dapat seperti 

buku referensi, dokumentasi, jurnal, internet, dan juga 

melakukan wawancara dengan orang yang mengetahui tentang 

sistem dropshipping. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses 

tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah (artinya pertanyaan 
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datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh 

yang diwawancarai). Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh 

data langsung dari narasumber yaitu pihak dropshipper dan 

pembeli di ritel wilayah Ponorogo.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan perolehan data dari dokumen dan 

lain-lain, maupun data yang diperoleh dari sumber manusia melalui 

observasi dan wawancara, serta mencari data mengenai hal-hal 

berupa dokumen, foto, dan bahan-bahan lainnya yang dapat 

mendukung penelitian ini.  

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun 

ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.
19

 Kemudian menganalisisnya dengan 

menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data tentang 

pelaksanaan jual beli online sistem dropshipping di ritel wilayah 

Ponorogo untuk diambil kesimpulan. 
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Pola pikir yang dipakai adalah deduktif yaitu merupakan cara 

yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari 

hasil penelitian tentang jual beli online sistem dropshipping di ritel 

wilayah Ponorogo yang kemudian dianalisis secara umum menurut 

etika bisnis Islam. 

7. Pengecekan Keabsahan 

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan 

data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi 

kredibilitas (derajat kepercayaan), kepastian dan kebergantungan.
20

 

Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan 

teknik pengamatan yang tekun. Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

adalah melakukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.
21

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kualitatif ini 

nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian 

inti dan bagian akhir untuk memudahkan dalam penulisan, maka 

pembahasan dalam laporan penelitian ini penulis kelompokkan menjadi 5 

bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan. Sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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BAB I: PENDAHULUAN 

Untuk memberikan gambaran mengenai penjelasan secara 

umum dan gambaran tentang isi skripsi diantarannya berisi 

tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian 

dan sistematika penelitian. 

BAB II: KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM 

Pada bab ini landasan teori, yang merupakan pijakan selanjutnya 

yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan 

penelitian. Yang terdiri dari  dua sub bab, yaitu : pertama 

mengenai konsep etika bisnis yang dimulai dari pengertian etika 

bisnis, dasar hukum etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam 

jual beli, Prinsip-Prinsip etika bisnis Islam, dan larangan dalam 

bisinis Islam. Kedua mengenai konsep jual beli yang di mulai 

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

jual beli, dan macam-macam jual beli. Ketiga mengenai konsep 

dropshipping yang terdiri dari pengertian dropshipping, macam-

macam transaksi dropshipping, kelebihan dan kekurangan 

transaksi dropshipping, dan mekanisme transaksi dropshipping.  

BAB III: PRAKTIK JUAL BELI ONLINE SISTEM DROPSHIPPING DI 

RITEL WILAYAH PONOROGO 

Yang berfungsi sebagai pemaparan data penelitian dan temuan 

penelitian dengan mendiskripsikan tentang hasil penelitian yang 



 

 

 

 

memaparkan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam 

jual beli sistem dropshipping di ritel wilayah Ponorogo. 

BAB IV: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI 

ONLINE SISTEM DROPSHIPPING DI RITEL WILAYAH 

PONOROGO 

Menganalisis data dengan landasan teori bab II yang meliputi  

analisis dari penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam 

terhadap transaksi jual beli online sistem dropshipping di ritel 

wilayah Ponorogo. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang 

berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok 

pembahasan dan saran-saran yang bersumber pada temuan 

penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian. 

 

  



 

 

BAB II 

KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM 

A. Etika Bisnis Islam 

1. Pengertian Etika Bisnis Islam 

a. Pengertian Etika 

Etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” berarti adat 

istiadat. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara 

hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan 

yang dianut dan diwariskan dari satu orang lain atau satu generasi 

ke generasi yang lainnya. 
22

 Kata Yunani ethos dalam bentuk 

tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa, padang 

rumput, kandang, habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, 

sikap, dan cara berpikir. Dalam kamus umum bahasa Indonesia 

(KBBI) etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti: “1) ilmu 

tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan 

kewajiban moral (akhlak); 2) kumpulan asas atau nilai yang 

berkenaan dengan akhlak 3) nilai mengenai benar dan salah yang 

dianut suatu golongan atau masyarakat”.
23

 

Etika disebut juga filsafat moral, yaitu cabang filsafat yang 

berbicara tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan 

keadaan manusia, tetapi mempersoalkan bagaimana manusia harus 

bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam 
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norma, diantarannya norma hukum, norma moral, norma agama 

dan norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum dan 

perundang-undangan, norma agama berasal dari agama, norma 

moral berasal dari suara hati dan norma sopan santun berasal dari 

kehidupan sehari-hari.
24

  

Etika merupakan bagian dari filsafat yang menjadi konsen 

para filsuf sejak zaman Socrates. Ia menjadi peletak madzab 

kebahagiaan sehingga konsep dan pemikiran tentang kebahagiaan 

yang didorong oleh etika menyebar di kalangan komunitas filsuf 

Yunani.
25

 Etika termasuk filsafat dan malah dikenal sebagai salah 

satu cabang filsafat yang paling tua. Dalam konteks filsafat Yunani 

kuno, etika sudah terbentuk dengan kematangan yang 

mengagumkan. Etika adalah ilmu, tapi sebagai filsafat ia tidak 

merupakan suatu ilmu empiris.
26

 

Begitu juga dengan filsafat etika bagi Plato yang 

dipengaruhi oleh pemikiran Socrates menekankan bahwa bangunan 

etika harus ditata terlebih dahulu dengan merobohkan teori 

pengetahuan terlebih dahulu sehingga ketika meletakkan posisi 

epistemologi memudahkan bangunan etika. Socrates juga 

menerapkan bangunan epistemologinya pada filsafat etikanya.
27
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Menurut Rafik Issa Bekun (2004), etika dapat didefinisikan 

sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dari 

buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia 

berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh 

dilakukan oleh seorang individu. 
28

 

Secara umum etika sering disamakan dengan moral. 

Padahal etika dan moral adalah dua hal yang berbeda, walaupuun 

keduannya menyangkut baik dan buruk. Etika dalam bahasa Inggris 

berasal dari kata ethics yang berarti tata susila pula, sedangkan 

moral berasal dari kata mores yang berarti kebiasaan atau 

“custom”. Namun sering digunakan secara bergantian. Yang pasti 

etika adalah perilaku dalam arti yang lebih praktis atau praktiknya 

moral. Sedangkan moral adalah sumber etika, dalam pengertian 

praktis maupun normatif. 
29

 

b. Pengertian Bisnis 

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari 

telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap 

harinya. Kata “bisnis” dalam bahasa Indonesia diserap dari kata 

“bussines” dari bahasa inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan 

secara khusus berhubungan dengan keuntungan. Menurut Buchari 

Alma, (2007: 5), pengertian bisnis ditujukan pada sebuah kegiatan 

berorientasi profit yang memproduksi barang dan atau jasa untuk 
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memenuhi kebutuhan masyarakat. bisnis juga dapat diartikan 

sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat.  

Secara etimologis, bisnis berarti keadaan dimana seseorang 

atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang 

menghasilkan keuntungan.
30

 Bisnis adalah sebuah aktivitas yang 

mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses 

penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). 

Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Oleh 

karena itu, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka 

etika bisnis yang kuat, sehingga dapat mengantarkan aktivitas 

bisnis yang nyaman dan berkah.
31

 

c. Pengertian Islam 

Kata Islam berasal dari bahasa Arab al-Isla>m. Kata al-Isla>m 

ini ada di dalam al-Qur‟an dan di dalamnya terkandung pula 

pengertiannya, diantarannya dalam surat al-Imra>n (3) ayat 9, dan 

surat al- Ma>idah (5) ayat 3. Yang dapat kita pahami dari kedua ayat 

ini adalah bahwa Islam adalah nama suatu “ad-di>n” (jalan hidup) 

yang ada di sisi Allah. Ad-di>n maknanya adalah al-millah atau as}-

s}hirot atau jalan hidup, ia berupa bentuk-bentuk keyakinan (al-

„aqidah) dan perbuatan (al-„a>mal). Al-Isla>m sebagai ad-di>n yang 
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ada di sisi Allah, tentunya berupa bentuk-bentuk keyakinan dan 

perbuatan yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dan bukan 

hasil dari buah pikiran manusia, karena ia dinamakan juga 

dinulloh.
32

 

d. Etika Bisnis Islam 

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk 

mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya 

tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, 

pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan 

tuntutan perusahaan.
33

 Berdasarkan pemaparan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip 

dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam 

berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan 

bisnisnya dengan selamat.
34

 

2. Tujuan Bisnis Islam 

Tujuan dari etika bisnis Islam adalah profit yang merupakan 

kelebihan penghasilan (reveneu) di atas cost atau biaya yang layak 

dikorbankan oleh pelaku bisnis. Karena dengan profit yang diperoleh 

akan dapat dipergunakan sebagai alat dan sarana antara lain untuk 

memajukan dan makin membesarnya bisnis ini di masa datang. Selain 

itu dapat juga dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 
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masyarakat yang terlibat mendukung kegiatan bisnis yang 

bersangkutan.  

Profit diperoleh melalui kegiatan dalam pengadaan barang atau 

jasa yang dilakukan mengingat kebutuhan dan keinginan masyarakat 

dan melihat peluang yang memberikan harapan untuk meraih selisih 

lebih dari hasil penerimaan diatas pengeluaran biaya yang layak dan 

mesti dikorbankan oleh pelaku bisnis. 
35

 

Tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit (nilai materi) 

tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan 

atau manfaat) non materi, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun 

pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana 

persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainnya. Di samping untuk 

mencari profit, juga masih ada dua orientasi lainnya, yaitu akhlak dan 

perbuatan. Akhlak yaitu nilai-nilai mulia yang menjadi suatu kemestian 

yang muncul dalam kegiatan bisnis, sehingga tercipta hubungan 

persaudaraan yang Islami, baik antara majikan dengan buruh, maupun 

antara penjual dengan pembeli (bukan sekadar hubungan fungsional 

maupun professional semata). 

Perbuatan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada 

Allah, dengan kata lain ketika melakukan suatu aktivitas bisnis, maka 

harus disertai dengan kesadaran hubungannya dengan Allah. Inilah 

yang dimaksud, bahwa setiap perbuatan muslim adalah ibadah. Amal 
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perbuatannya bersifat materi, sedangkan kesabaran akan hubungannya 

dengan Allah ketika melakukan bisnis dinamakan ruhnya.
36

 

Selain itu tujuan yang menjadi misi yang diemban oleh kegiatan 

bisnis adalah menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat 

maupun bagi mereka yang secara tidak langsung memberikan dukungan 

terhadap kegiatan bisnis. Dengan adanya kegiatan bisnis secara logis 

dikonsepsikan bahwa semua pihak akan memperoleh manfaat baik 

ekonomi, finansial, sosial dan budaya. Sehingga secara logis pula 

masyarakat secara luas akan memperoleh tingkat kesejahteraan yang 

makin tinggi. Tidak sebaliknya justru makin melorotkan kesejahteraan 

dengan adanya bisnis yang dilakukan. Secara etika pengelolaan bisnis 

ini cukup logis diperlukan sebagai paradigma pertimbangan bagi setiap 

keputusan manajemen yang dilakukan pelaku bisnis. Di sini fungsi 

tujuan berkaitan erat dengan etika yaitu kesjahteraan bersama yang 

menjadi tujuan yang ingin dicapai.
37

 

3. Dasar Hukum 

Al-Qur‟an menegaskan bahwa bisnis itu adalah tindakan yang 

halal dan dibolehkan. Perdagangan yang jujur dan bisnis yang 

transparan sangat dihargai, direkomendasikan dan dianjurkan.
38
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Artinya : Dan katakanlah: "bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu 

itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 

mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan 

(QS. At-Taubah : 105 ).
39

 
 

Al-Qur‟an dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan 

mengamalkan tuntutan-tuntutannya dalam segala aspek kehidupan 

seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis, 

seperti jual beli, untung-rugi, dan sebagainnya. Dalam konteks al-

Qur‟an menjanjikan : 

                  

                      

                   

                           

Artinya : Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin 

diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk 

mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka 

membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi) janji yang 

benar dari Allah di dalam taurat, injil dan al-Quran. dan 

siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada 

Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah 

kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (QS. 

At-Taubah : 111)
40
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Pada ayat tersebut, mereka yang tidak ingin melakukan aktivitas 

kehidupannya kecuali bila memperoleh keuntungan semata, dilayani 

(ditantang) oleh al-Qur‟an dengan menawarkan satu bursa yang tidak 

mengenal kerugian dan penipuan.
41

 

Manusia mempunyai kebebasan dalam usaha, akan tetapi 

mereka tetap terikat pada norma-norma yang ditentukan agar hasil 

bisnis yang diusahakan menjadi halal dan barakah karena prosedur 

perolehannya sah menurut al-Qur‟an. Disinilah arti penting agar dalam 

aktivitas bisnis perlu memperhatikan keadilan, keterbukaan, 

menghindari praktik riba dan lain sebagainnya yang bisa menciderai 

nilai-nilai etika yang harus dihormati.
42

 

Menurut al-Qur‟an, bisnis yang menguntungkan adalah bisnis 

yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi yang berjangka pendek 

dan untuk kepentingan sesaat, tetapi keuntungan yang bisa dinikmati di 

akhirat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, agar sebuah bisnis sukses 

dan menghasilkan untung, hendaknya bisnis itu didasarkan atas 

keputusan yang sehat, bijaksana, dan hati-hati. Artinya, keputusan 

dalam masalah bisnis janganlah sekali-kali karena keputusan yang 

gegabah atas dorongan hawa nafsu. Jika hal ini terjadi justru akan 

membawa konsekuensi yang kurang menguntungkan dalam bisnis yang 

seharusnya di perhitungkan bagi pelakunnya. Selain itu al-Qur‟an 

memerintahkan pada orang-orang yang beriman untuk menjaga amanah 
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dan menjaga janjinya, memerintahkan mereka untuk adil dan moderat 

dalam perilaku mereka terhadap Allah.
43

 

B. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam 

Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan 

memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT.
44

 Maka 

prasyarat untuk memperoleh keberkahan atas nilai transenden seorang 

pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip etika bisnis 

yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:
45

 

1. Kesatuan (Tawh}i>d) 

Kesatuan ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam 

adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Allah. 

Kenyataan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang 

menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak 

sempurna dengan dzat yang sempurna dan tak terbatas. Hubungan 

vetikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh 

tanpa syarat di hadapan Allah, dengan menjadikan keinginan, ambisi, 

serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya: 

                      

Artinya: Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, 

hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta 

alam. (Q.S. Al-An’a>m: 162)
46
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Kemudian dalam penerapannya berdasarkan prinsip keesaan ini, 

maka pengusaha muslim dalam melakukan entitas bisnisnya tidak akan 

melakukan paling tidak tiga hal: Pertama, diskriminasi diantara pekerja, 

penjual, pembeli, pemasok, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, 

jenis kelamin atau agama. Kedua, terpaksa atau dipaksa untuk 

melakukan praktik-praktik mal bisnis karena ia hanya takut dan cinta 

kepada Allah. Ketiga, menimbun kekayaannya dengan penuh 

keserakahan karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim 

dan semua harta hanya bersifat sementara maka harus dengan 

bijaksana.
47

 

2. Keseimbangan 

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam 

mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak 

disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ma>idah ayat 

8 yaitu: 

                    

                     

               

Artinya: “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih 

dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 
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sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.”
48

 
 

Pada dataran ekonomi, konsep keseimbangan menentukan 

konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang 

terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh 

anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam di 

dahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Tidak terciptanya 

keseimbangan sama halnya dengan terjadinya kedhaliman. Dengan 

demikian, Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri dan 

kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara 

hak pembeli dan hak penjual dan lain sebagainya.
49

 

Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah 

Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan 

takaran timbangan dalam jual beli. Sangat menarik untuk mengetahui 

makna „adl adalah keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam 

ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan 

kecintaanya untuk memiliki barang-barang.
50

 

3. Kehendak Bebas 

Dalam pandangan Islam, manusia dianugerahi potensi untuk 

berkehendak dan memilih di antara pilihan-pilihan yang beragam, 

kendati kebebasan yang dimiliki Allah. 
51

 kebebasan merupakan bagian 

penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak 
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merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. 

Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia 

untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang 

dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi 

kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya 

kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, 

dan sedekah.
52

 Allah berfirman dalam surat an-Nisa> ayat 29. 

                         

                     

     

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
53

 

 

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah 

manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya 

ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerah 

hidupnya pada kehendak Allah akan menepati semua kontrak  yang 

telah ia buat.
54
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4. Tanggung Jawab 

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan 

oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan 

akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia 

perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini 

berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan 

mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung 

jawab atas semua yang dilakukannya.
55

 

Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala 

pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting 

adalah kelak di hadapan Allah. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia 

mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan 

manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab 

di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui. 

Konsep tanggung jawab dalam Islam, paling tidak karena dua 

aspek fundamental. Pertama, tanggung jawab yang menyatu dengan 

status kekhalifahan wakil Allah di muka bumi. Kedua, konsep tanggung 

jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan. 

Dengan demikian, prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja 

bukanlah berkonotasi yang menyengsarakan. Ini berarti bahwa manusia 

(yang bebas) di samping harus sensitive terhadap lingkungannya, 
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sekaligus juga harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasan 

sendiri.
56

 

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam 

misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, 

ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis 

ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. 

Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.
57

 

5. Kebenaran (Kejujuran dan Kebajikan) 

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna 

kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu 

kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan 

sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad 

(transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan 

maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. 

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga 

dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu 

pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam 

bisnis.
58

 

Mengenai penerapan konsep kebenaran, kebajikan dan kejujuran 

al –Ghazali merumuskan enam kebajikan berikut: 
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a. Jika seorang membutuhkan maka rang lain harus memberikannya 

dengan mengambil sedikit keuntungan, jika sang pemberi 

melupakan keuntungan maka hal itu lebih baik. 

b. Jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik bagi 

dirinya membayarnya sedikit berlebih. 

c. Dalam mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang 

harus bertindak bijaksana dengan memberi waktu banyak bagi 

peminjam. 

d. Sudah sepantasnya mereka yang ingin mengembalikan barang yang 

telah dibeli seharusnya diperbolehkan demi kebajikan. 

e. Merupakan tindakan yang baik bagi sang peminjam bila membayar 

hutangnya tanpa diminta. 

f. Ketika menjual secarra kredit, seseorang harus cukup bermurah 

hati tidak memaksa membayar jika seseorang tidak mampu 

membayar dalam waktu yang ditetapkan. 

Dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi 

(keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti 

penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas 

apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas.
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C. Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Secara etimologis jual beli berarti tukar menukar sesuatu. 

Sedangkan secara terminologis jual beli adalah transaksi tukar-menukar 

materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa 

secara permanen. Istilah jual beli pada hakikatnya hanya berlaku dalam 

komoditi berupa barang bukan jasa. Sebab jual beli hanya berlaku pada 

materi, sementara jasa pada hakikatnya bukan termasuk materi.
60

 

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan 

barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah 

jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri 

yaitu : tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 

merelakan (Hidayat, 2015 : 9). 

Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis 

(pasal 1458 KUHPdt). Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung 

oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. 

Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta 

otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan 

yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan 

pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di 

                                                           
60

 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri : Lirboyo Press, 2015), 2. 



 

 

 

tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian (pasal 1513 

KUHPdt), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank.  

Dari beberapa definisi di atas dipahami bahwa jual beli ialah 

perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai 

scara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-

benda dan pihak lain menerimannya sesuai dengan perjanjian atau 

ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati.
61

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur‟an dan al-Hadist, 

sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275: 

                     

                           

                            

                         

     

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 

yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Allah, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka 
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orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya. 
62

 

 

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa 

Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan 

baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Nabi 

Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam 

Muslim yang berbunyi : “Dari Hurairah R.A Rasulullah SAW 

mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar (H.R. 

Muslim)”  

Berdasarka hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau 

boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syaitibi hukum jual beli bisa 

menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi penimbunan barang 

sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek 

semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual 

barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib 

memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga serta 

pedagang juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat 

merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat. 

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum 

jual beli adalah boleh. Namun tidak menutup kemungkinan perubahan 

status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau 
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tidaknya syarat dan rukun jual beli. 
63

 Hukum bisa berubah menjadi 

wajib, haram, mandub dan makruh. 

a. Contoh yang wajib : Apabila seseorang sangat terdesak untuk 

membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan 

menimbunnya atau tidak menjualnya. 

b. Contoh yang haram : memperjualbelikan barang yang dilarang 

dijualnya seperti anjing, babi, dan lainnya. 

c. Contoh yang sunnah : seorang penjual bersumpah kepada orang 

lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak sah akan 

menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.  

d. Contoh yang makruh : memperjual belikan kucing dan kulit 

binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.
64

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Menurut Imam Nawawi rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu : 

harus adanya akid (orang yang melakukan akad), barang yang 

diakadkan dan ijab qabul, yang terdiri atas penawaran permintaan. 

a. Akid  

Adalah: pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, 

yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik 

asli, maupun orang lain yang menjadi wali/wakil dari sang pemilik 

asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk 

mentransaksikannya. 
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b. Objek akad 

Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui 

dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang 

samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu 

dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi‟i telah 

mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. 

c. Ijab dan qabul 

Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang 

ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan qabul adalah ucapan dari 

pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. 

Dimana, keduannya terdapat persesuaian maksud meskipun 

berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, 

lalu pembeli berkata “ aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak 

terpisah lama antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama 

tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.
65

  

d. Ada nilai tukar pengganti barang 

Nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi 

tiga syarat; bisa menyimpan nilai (store of value), bisa menilai atau 

menghargakan suatu barang (unit of account) dan bisa dijadikan 

alat tukar (medium of exchange). 

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus 

dipenuhi dalam jual beli (bisnis), yaitu syarat sahnya ijab qabul 
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dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga; (a) Jangan di selingi 

dengan kata-kata lain antar ijab qabul, (b) Orang-orang yang 

berakad (penjual dan pembeli) dan (c) Jangan ada yang 

memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi 

tentang ijab qabul. 

Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut; (a) baligh, 

berakal agar tidak mudah ditipu orang. “Dan janganlah kamu berikan 

hartamu kepada orang-orang yang bodoh”. (b) beragama Islam, syarat 

ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu. Misalnya, 

dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, 

karena di takutkan pembeli merendahkan orang yang beragama Islam. 

Sebagaimana firman Allah : “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi 

jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang 

beriman”. (c) ada benda atau barang yang di perjual belikan (d) tidak 

mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari 

pihak lain. 

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantarannya; (a) harus 

suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran 

hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalnya, 

kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan, (b) tidak 

boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau 

ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli 

karena itu salah satu sebab kepemilikan, (d) barang dapat diserahkan 



 

 

 

setelah kesepakatan akad, (e) barang yang diperjual belikan milik 

sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil 

mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan, 

(f) barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat), (g) barang 

yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, 

takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.
66

 

4. Jual Beli Online Dalam Islam 

Jual beli online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa 

melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. 

Jual beli via internet yaitu (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik atau (internet) baik berupa barang 

maupun jasa). Atau jual beli via internet adalah akad yang disepakati 

dengan menentukan cirri-ciri tertentu dengan membayar harganya 

terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.  

Jual beli online adalah transaksi yang terjadi dimedia elektronik, 

yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli 

bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, 

dengan menentukan cirri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya 

dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Sedangkan 

karakteristik bisnis online yaitu : 

a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak. 

b. Adanya pertukarang barang, jasa, atau informasi. 
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c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme 

akad tersebut.  

Dari karateristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan 

bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan 

media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting 

dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan 

adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda yang 

dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara 

konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai 

batas waktu tertentu. 
67

 

Sama seperti bisnis pada umumnya, bisnis online dalam 

ekonomi syariah juga terbagi dalam yang halal dan haram, legal atau 

illegal. Bisnis online diizinkan selama bisnis tersebut tidak mengandung 

elemen yang dilarang. Transaksi penjualan online dimana barang hanya 

berdasar pada deskripsi yang disediakan oleh pejual dianggap sah, 

namun jika deskripsi barang tidak sesuai maka pembeli memiliki hak 

khiyar yang memperbolehkan pembeli untuk meneruskan pembelian 

atau membatalkannya.
68

 

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak 

terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. 

Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama 

suka. Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki 
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dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Adapun 

syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online 

diantarannya : 

a. Tidak melanggar ketentuan syari‟at agama, seperti transaksi bisnis 

yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan, dan monopoli. 

b. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual 

dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara 

sepakat atau pembatalan.  

c. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari 

pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya 

berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi 

masyarakat. 

Jika bisnis lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan 

ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah 

“haram” tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap 

umat harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang 

berkompeten. 
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D. Ganti Rugi Barang yang Rusak dalam Hukum Islam 

Pembahasan ganti rugi atau tanggung jawab pelaku usaha terhadap 

kerugian akibat barang atau transaksi, menyangkut banyak cabang 

permasalahan, ,mulai dari prinsip hak dan penggunaanya, prinsip harta, 

prinsip akad, prinsip sebab perbuatan kejahatan (nazhariyyat al-sabab), 
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sampai dengan prinsip tanggung jawab (mabda‟ al-mas‟uliyyah) dan prinsip 

ganti rugi (mabda‟ al-dhaman). 

Komitmen Islam terhadap barang-barang berbahaya dan tidak 

memberikan manfaat berarti, seperti minuman keras dan narkotika tidak 

diragukan lagi, sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah „Ali ibn Thalib 

ketika membakar sebuah tempat bernama Zurarah di Kufah karena tempat 

itu digunakan untuk membuat arak. Ketentuan tidak adanya ganti rugi untuk 

harta ghairu mutaqawwim merupakan komitmen yang nyata dari Islam, 

untuk menghindari umat dari produksi-produksi yang jelas membahayakan 

(al-dharar al-mahdh). 

Berkaitan dengan masalah pernyataan pembebasan diri penjual dari 

cacat barang atau al-bara‟ah min al‟uyub (klausa eksonerasi), penulis 

cenderung pada pendapat mayoritas ulama al-Syafi‟I, Malik, Muhammad 

dan Zufar) bahwa pelepasan tanggung jawab cacat barang hanya berlaku 

untuk cacat yang terdapat pada waktu transaksi terjadi karena hal ini sesuai 

ketentuan khiyar „aib, dan ayat satu surat al-Maidah.
70

 

Apabila suatu barang telah rusak di tangan pembeli, kemudian ia 

mengetahui bahwa terdapat cacat yang terjadi, dengan cara perhitungan nilai 

apabila barang tersebut sempurna, sedangkan patokan harga diambil dari 

harga terendah pada hari terjadinya transaksi. Ibnu Abidin menyatakan 

bahwa patokan harga sesuai dengan waktu dan tempat transaksi, namun 

apabila mata uang yang berlaku ketika akad tidak berlaku lagi pada saat 
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ganti rugi, maka yang dituntut nilainya (al-qimah) bukan barang semisal (al-

mitsl). 

Adanya kecenderungan pelaku usaha untuk tidak mau tahu atas 

kerugian yang diderita konsumen, benar-benar mengharapkan sebuah 

hukum yang dapat memberi perlindungan pada konsumen. Di antara hukum 

tersebut adalah hukum yang dalam waktu bersamaan pihak pemerintah dan 

rakyat dapat menjadi pihak penuntut. Dalam hukum Islam hukum semacam 

ini disebut dengan hukum hudud Allah dan hak-hak public (huquq Allah). 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taymiyyah bahwa hukum-hukum 

semacam itu harus ditegakkan oleh pihak penguasa. Contoh dari perbuatan 

hudud adalah pencurian, perampokan, pembunuhan dan perzinahan, 

sedangkan contoh perbuatan tidak termasuk hudud, namun ia adalah hak-

hak Allah, seperti berbuat merusak ketertiban umum, mencuri uang Negara, 

dan dalam bidang memalsukan takaran dan timbangan, bersumpah palsu. 

Untuk hukuman ini berlaku hukuman ta‟zir yang kadarnya ditentukan pihak 

penguasa atau yang berkompeten. 
71

 

Dalam arti kata, segala kerusakan yang ditimbulkan oleh seseorang 

harus dihapuskan baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara 

sengaja (al-„and) maupun secara tersalah (al-khata‟), sedangkan orang yang 

mendapat kerugian harus mendapat ganti rugi (dhaman) atas kerusakan 

tersebut sebagai kompensasi. 

Dalam hal ini Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan, 
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Analogi akal dan keadilan menuntut bahwa barang siapa yang 

menyebabkan lenyapnya harta seseorang atau menyebabkan kerugian orang 

lain, maka ia bertanggung jawab atas kerusakan harta tersebut.  

Kerugian ataupun bahaya fisik yang diderita konsumen karena cacat 

produk atau penipan dapat dikatakan sebagai perbuatan tersalah. Keadaan 

tersalah dalam hubungan manusia dengan Allah memang dapat tidak 

memberikan resiko apa-apa, namun dalam hubungan dengan sesama 

manusia, maka tanggung jawab seseorang tidak akan terlepas. Kerugian 

yang diderita seseorang karena perbuatan orang lain, harus diberi ganti rugi 

yang disebut dengan jawabir (penutup maslahat yang hilang). Jawabir 

terhadap harta mempunyai suatu kaidah umum “suatu hak harus kembalikan 

kepada pemiliknya selama memungkinkan, namun apabila barang atau 

manfaat tersebut ia kembalikan dalam keadaan cacat, maka cacat tersebut 

harus ditanggung dengan nilai (qimah) kerusakan tersebut. Sedangkan 

jawabir terhadap kerugian jiwa, cacat tubuh, hilangnya manfaat anggota 

badan, dan terluka, maka syara‟ sudah menentukan ganti ruginya berupa 

diyat dan kebijaksanaan dari pemerintah.  

Dalam konsep ganti rugi menurut Asmuni Mth Islam tulisannya, 

teori ganti rugi (dhaman) perspektif hukum Islam, menyebutkan secara 

gambling sebagai berikut: 

“Ide ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal 

sudah disebutkan oleh nas al-Qur‟an maupun hadis Nabi. Dari nas-nas 

tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan 



 

 

 

dengan dhaman atau ganti rugi. Memang diakui sejak awal, para fuqaha 

tidak menggunakan istilah masuliyah madaniyah sebagai sebutan tanggung 

jawab pidana. Namun demikian sejumlah pemikiran hukum Islam klasik 

terutama al-Qurafi dan al-„Iz ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah al-

jawabir untuk sebutan ganti rugi perdata, dan al-zawajir untuk sebutan ganti 

rugi pidana. Walaupun dalam perkembangannya kemudian terutama era 

kekinian para fuqaha‟ sering menggunakan istilah masuliyah yang tidak lain 

merupakan pengaruh dari karya-karya tentang hukum barat. Dhaman dapat 

terjadi karena penyimpangan terhadap akad dan disebut dhaman al-aqdi, dan 

dapat pula terjadi akibat pelanggaran yang disebut dhaman „udwan. Di 

dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah darar 

atau kerugian para korban. Darar dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, 

jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut 

dengan darar adabi termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolok 

ukur ganti rugi baik dengan darar yang disertai pihak korban, walaupun 

dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai 

dengan kondisi pelaku.”
72

 

Berbeda halnya dengan Syamsul Anwar, konsep ganti rugi dalam 

hukm Islam lebih menitik beratkan pada hak dan kewajiban antara pihak 

debitur dan kreditur menurutnya, ganti rugi dalam Islam hanya dibebankan 

pada pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur 

akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi 

                                                           
72

 Mudailullah, Methodologi Fiqih Muamalah (Lirboyo: Laskar Pelangi, 2013) 263. 



 

 

 

hanya dibebankan pada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang 

dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan 

ingkar janji atau ingkar akad dengan debitur. Tanggung jawab akad 

memiliki tiga unsur pokok: 

1. Adanya ingkar janji yang dapat dipersalahkan. 

2. Adanya ingkar janji itu menimbulkan kerugian bagi kreditur. 

3. Kerugian kreditur disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat 

dengan) perbuatan ingkar janji debitur. 

Dalam Islam istilah tanggung jawab yang terkait dengan konsep 

ganti rugi dibedakan menjadi dua: 

1. Daman akad (daman al‟akad), yaitu tanggung jawab perdata untuk 

memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad. 

2. Daman udwan (daman al‟udwan), yaitu tanggung jawab perdata untuk 

memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan 

(al-fi‟I adh-dharr) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut 

dengan perbuatan melawan hukum. 

Kata dhaman memiliki makna yang cukup bragam, baik makna 

secara bahasa maupun makna secara istilah. Secara bahasa dhaman diartikan 

sebagai ganti rugi atau tanggungan. Sementara secara istilah mengutip dari 

Asmuni Mth, adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang 

berkaitan dengan kehartabendaan, fisik, maupun perasaan seperti 

pencemaran nama baik.
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Dari segi penyebab, ganti rugi (dhaman) terbagi lima, yaitu: al-itla<f 

(kerusakan), aqd-Akad, Wadh‟u yadin (perbuatan), al- Hailu<lah 

(penahanan), dan al-maghrur (tipu daya). 

1. Dhaman Itla<f (perusakan) 

Ganti rugi jenis ini adalah bentuk ganti rugi yang paling kuat 

karena ia adalah suatu perbuatan pelanggaran atau perbuatan berbahaya. 

Apabila kerusakan akibat mengambil barang orang lain tanpa izin 

mengharuskan ganti rugi, maka kerusakan akibat perusakan lebih utama 

lagi. Ganti rugi itla<f berkaitan dengan kerusakan atas harta benda dan 

juga terhadap jiwa dan anggota tubuh manusia. Sebagai contoh, 

membunuh orang secara sengaja atau tidak sengaja, merusak anggota 

tubuh orang lain, membakar barang lain, meracuni ternak orang lain, 

membuat lobang di jalan umum sehingga orang lain terjatuh dan lain 

sebagainya. Pada kewajiban Dhama<n itla<f ini tidak disyaratkan al-

ahliyyah (syarat cakap bertindak hukum), namun cukup dengan adanya 

sifat kemanusiaan setelah lahir, maka anak kecil mumayyiz atau tidak 

mumayyiz dan orang gila wajib menanggung dhama<n itla<f.
74

 

Apabila dihubungkan dengan perlindungan konsumen, maka 

perbuatan perusakan ini sangat erat sekali, khususnya tentang cacat 

produk yang dapat mencederai atau bahkan menggugat nyawa para 

konsumen. Sifat kerugian akibat cacat produk sampai dikategorikan 

sebagai perbuatan tersalah atau tidak sengaja, maka kerugian yang 
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bersifat meteriil apabila terjadi dalam kasus ini wajib diganti sesuai 

dengan hukum mas‟uliyyah (tanggung jawab), tasabbub (sebab tak 

langsung), dan mubasyarah (perbuatan langsung) kejahatan dalam 

hukum jiniyat fikih.  

2. Dhaman „Aqdin 

Dhama<n „aqdin yaitu terjadinya suatu akad transaksi sebagai 

penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Para ulama 

menyatakan bahwa akad adalah salah satu sebab ganti rugi karena 

prinsip dasar dalam transaksi tukar-menukar menuntut adanya 

keselamatan barang dari cacat (salmat al-mabi‟), sebagaimana yang 

dikatakan Ibnu Taymiyyah: “bahwa dasar hukum dalam tukar menukar 

barang atau jual beli adalah adanya keselamatan barang, dan keharusan 

kesamaan zahir dengan isi.” 

Oleh karena itu, apabila terdapat cacat yang merugikan, maka 

penjual harus bertanggung jawab, seperti cacat pada harga yang terlalu 

tinggi atau karena adanya cacat pada keadaan barang tersebut. Apabila 

setelah ditemui adanya suatu cacat barang, maka hal itu akan menjadi 

tanggung jawab pihak yang menyerahkan barang bercacat tersebut, 

yang selanjutnnya menuntut adanya ganti rugi (dhama<n) dari pihak 

yang menyebabkan kerugian.
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3. Wadh‟u Yadin (Ganti Rugi Perbuatan) 

Ganti rugi wadh‟u yadin seperti ganti rugi akibat kerusakan 

barang dari perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin dan ganti 

rugi kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila 

barang belum diserahkan dalam sebuah akad yang sah. Dalam hal yang 

bersifat amanah, seperti ganti rugi yang ditanggung oleh pihak tempat 

penitipan suatu barang dalam transaksi penitipan (al-wadi<’ah), 

pengelola harta mudharabah, wali anak yatim atau orang yang tidak 

cakap bertindak hukum (mahju<r), maka mereka hanya bertanggung 

jawab atas kerusakan apabila terdapat kelalaian.  

4. Dhama<n al-Hailu<lah (penahanan) 

Al-Hailu<llah adalah perbuatan atau kesepakatan yang 

menyebabkan seseorang membatasi orang lain untuk menggunakan atau 

berbuat terhadap hartanya. Seperti perbuatan seorang tempat penitipan 

barang (al-wadi‟) terhadap barang yang dititipkan padanya, ia 

menanggung ganti rugi atas kerusakan yang terjadi apabila terdapat 

perbuatan lalai atau kesengajaan.  

5. Dhama<n al-Maghru<r 

Dhama<n al-maghru<r sangat efektif untuk diterapkan dalam 

perlindungan konsumen. Dhama<n al-maghru<r yaitu ganti rugi atau 

tanggung jawab karena kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tipu 

daya (al-ghuru<r). Al-ghuru<r adalah usaha membawa dan menggiring 

seseorang dengan cara yang tidak benar untuk menerima suatu hal yang 



 

 

 

tidak memberi keuntungan disertai dengan rayuan bahwa hal itu 

menguntungkannya, sedangkan sekiranya ia mengetahui hakikat ajakan 

tersebut, maka ia tidak akan menerimanya. Segala bentuk perbuatan al-

ghuru<r yang mengakibatkan kerugian pada seseorang mengaruskan 

pelaku al-ghuru<r tersebut mengganti kerugian yang terjadi, seperti 

iklan-iklan yang tidak jujur dan penjual yang mencatat sesuatu untuk 

menyembunyikan cacat barangnya dan lain sebagainya. 
76

 

Sebab-sebab ganti rugi dalam prespektif hukum Islam muamalat 

yang berkaitan dengan hukum perikatan Islam. Ada  beberapa faktor 

yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi. Menurut Syamsul 

Anwar, ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi (dhama<n). 

Pertama, tidak melaksanakannya akad, dan kedua, alfa dalam 

melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah 

menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur, atau 

dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah 

kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaanya 

untuk tidak melaksanakan akad, atau kesalahan dalam ilmu fiqh disebut 

dengan at-ta‟addi, yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan 

kewajiban dan tidak diizinkan oleh syara‟.
77

 

Dalam suatu kerugian itu pasti berbeda-beda dari segi ukuran 

ganti rugi, hukum Islam sangat memperhatikan pemeliharaan dan 

perlindungan terhadap diri dan harta benda, adalah suatu keadilan 
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apabila pihak yang menimbulkan suatu kerugian, mengganti kerugian 

yang ditimbulkan tersebut, sesuai dengan teori dasar fikih Islam yang 

berbunyi, “ tidak boleh ada tindakan bahaya, rugi dan membahayakan, 

merugikan dalam Islam”, maka sekiranya tindakan bahaya muncul, 

hukum syara‟ harus muncul untuk menghilangkan bahaya tersebut. 

Apabila bahaya itu menyangkut perusakan atau pelenyapan harta, maka 

pelaku harus mengganti harta yang dirusaknya tersebut. 
78

 

 Sedangkan apabila perbuatan bahaya atau tindakan merugikan 

orang lain itu berkaitan dengan perusakan harta, maka untuk ganti 

ruginya tidak berlaku hukuman diyat, tetapi harus dengan ganti rugi 

harta pula. Terdapat tiga macam cara pemenuhan ganti rugi harta secara 

prioritas, yaitu : 

a. Hak-hak harus diganti atau dikembalikan pada pihak yang berhak 

sesuai dengan zat dan keadaan asli (al-„ain) karena ia bentuk ganti 

rugi paling sempurna.  

b. Apabila tidak mampu mengembalikan barang asli, maka harus 

dikembalikan barang semisal harta yang dapat diukur, seperti dapat 

ditimbang di hitung dan ukur secara tepat.  

c. Apabila tidak mampu mengembalikan barang semisal, maka harus 

dikembalikan barang seniali, yaitu harta yang tidak dapat diukur 

dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama dalam satuannya di 

pasar, seperti barang-barang antic, mewah, dan pepohonan. Nilai 
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suatu barang ditentukan dua saksi adalah dari ahli pasar sesuai 

dengan spesialisasi masing-masing, misalnya ganti rugi kerusakan 

atau lenyapnya sebuah buku lama yang tidak pernah dicetak lagi 

karena buruk sebuah jasa transportasi, maka nilainya ditentukan 

oleh ahli ilmu yang biasa bergelut dengan buku semacam itu.
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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI ONLINE SISTEM DROPSHIPPING DI RITEL 

WILAYAH PONOROGO 

 

A. Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Sistem 

Dropshipping Di Ritel Wilayah Ponorogo 

Salah satu fenomena mu‟amalah dalam bidang ekonomi saat ini 

adalah transaksi jual beli yang menggunakan media eletronik. 

Berkembangya teknologi internet, tidak terkecuali perkembangan dunia 

bisnis dan pemasaran. Saat ini sudah banyak orang yang memanfaatkan 

internet sebagai media pemasaran dan bisnis. Tren belanja online mulai 

diminati karena proses keputusan belanja online tidak serumit keputusan 

pembelian offline. Belanja online memang memudahkan dan menghemat 

waktu, menghemat biaya dibandingkan belanja tradisional. 

Dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap manusia untuk 

memahami bagaimana transaksi agar tidak terjerumus dalam jurang 

keharaman karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, seorang pedagang harus 

menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam berdagang sekaligus 

menempatkan diri sebagai pedagang yang melakukan praktek kejujuran dan 

berusaha menghindari memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak adil 

agar menjadi pebisnis yang berpegang teguh dengan etika Islam. 

 



 

 

 

1. Penerapan Prinsip Kesatuan Terhadap Jual Beli Online Sistem 

Dropshipping di Ritel Wilayah Ponorogo. 

Islam begitu menekankan kehormatan harta kekayaan umatnya. 

Karena itu, Islam mengharamkan atas umat Islam berbagai bentuk 

tindakan merampas atau pemanfaatan harta orang lain tanpa izin atau 

kerelaan darinya. Begitu besar penekanan Islam tentang hal ini, 

sehingga Islam menutup segala celah yang dapat menjerumuskan umat 

Islam kepada praktek memakan harta saudarannya tanpa alasan yang 

dibenarkan. Dalam proses jual beli online barang yang diperjualbelikan 

ada yang merupakan milik sendiri, atau barang masih milik supplier. 

Hal ini menjadi sesuatu yang berbeda dengan konvensional karena 

ketika mereka menjadi dropshipper, tidak memiliki barang akan tetapi 

hanya mengetahui kriteria barang melalui gambar dan keterangan 

barang. Seperti yang diungkapkan oleh Latifa: 

“Proses jual beli yang saya lakukan sama dengan 

dropshipper pada umumnya mbak. Saya iklan dulu berupa 

gambar di media sosial (watshap, facebook, instagram) 

setelah itu apabila ada yang minat langsung chat pribadi 

saya, dan apabila sudah “deal” maka saya suruh transfer 

uang ke rekening saya. Setelah uang sudah masuk 

rekening saya, lalu barang yang masih pre order langsung 

saya pesankan. Dan apabila barang sudah ready langsung 

saya kirim.”
80

 

 

Hal ini juga diungkapkan oleh Mars: 

“Saya iklan di instagram, facebook dan watshap. Nanti 

kalau ada yang minat langsung chat saya pribadi. Lalu 

pembelinya transfer uang, setelah itu barang saya kirim.”
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Lebih jauh mengejar keuntungan dengan menyembunyikan 

mutu, identik dengan bersikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung 

telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan merupakan 

aspek negatif bagi keadilan, yang sangat bertentangan dengan ajaran 

Islam.   

Barang yang diperjual-belikan oleh penjual dan pembeli dapat 

diketahui dengan jelas zatnya, bentuknya maupun sifatnya sehingga 

tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak yang mengadakan 

jual beli. Dengan demikian transaksi jual beli termaksud tidak 

menimbulkan kerugian bagi siapapun yang menjadi pembelinya. Seperti 

yang di ungkapkan oleh Naraya: 

“Memang saya sengaja tidak mencantumkan gambar 

aslinya. Semua ini saya lakukan karena barang asli dengan 

yang di foto itu beda jauh sekali. Ya mbaknya kan tau 

sendiri, gambar dalam jual beli online sangat kelihatan 

bagus sekali, entah itu karena modelnya yang cantik dan 

tampan atau memang proses editing yang memberikan 

hasil yang bagus sehingga kelihatan menarik.”
82

 

 

Sundari bercerita alasannya mengapa mencantumkan gambar 

yang palsu: 

“Sebenarnya saya tidak tau mbak barang tersebut 

wujudnya seperti apa. Yang saya lakukan hanya posting 

gambar, apabila ada konsumen tertarik dengan barang 

tersebut, baru saya pesankan mbak. Saya memesan barang 

langsung berdasarkan alamat konsumen saya. Jadi barang 

sampai ke tangan konsumen pun saya tidak pernah tau 

wujudnya.”
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Begitu juga dengan Mars, ia menceritakan mengapa 

mencantumkan gambar palsu: 

“Saya pernah mbak dulu waktu awal mulai bisnis, saya 

join ke salah satu reseller yang berada di daerah Solo. 

Karena saya baru awal melakukan bisnis ini, jadi saya 

mengambil foto yang dikirimkan reseller dan setelah itu 

saya posting. Ternyata ketika barang sudah sampai di 

tangan konsumen, barangnya berbeda sekali dengan yang 

saya posting. Dan kebetulan yang membeli teman saya 

sendiri. Jadi saya merasa sungkan mbak.”
84

 

 

Berbeda lagi dengan Suundari yang menyatakan: 

 

“Sebenarnya bisa saja mbak, saya itu memajang foto asli 

dari hasil kamera saya sendiri, dan saya juga pernah 

mencoba, tapi tidak ada yang berminat mbak. Akhirnya 

saya posting gambar yang dikirimkan oleh reseller saja, 

meskipun foto dengan aslinya berbeda jauh tidak masalah 

bagi saya. Yang penting saya bisa terus melakukan jual 

beli dan mendapatkan keuntungan. Kalau nantinya setelah 

sampai konsumen barang tidak sesuai ya sudah bukan 

urusan saya lagi.”
85

 

 

 

Namun ada pula penjual lain yang menggunakan gambar yang 

tidak sesuai dengan barang aslinya dengan tanpa sengaja, Karina 

mengatakan: 

“Gambar yang saya posting dengan aslinya hampir sama 

mbak, dan saya mau menjamin. karena saya tidak pernah 

mencantumkan barang yang dari reseller. Barang yang 

saya posting adalah hasil dari foto saya sendiri. Mbak juga 

tau kan bahwa saya memiliki stock dirumah. Dan saya 

melakukan ini karena tidak ingin mengecewakan pembeli 

saya mbak.”
86

 

 

Data-data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pihak 

dropshipper dalam melakukan jual beli online menggunakan barang 
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yang dikirimkan langsung oleh reseller. Dimana sebelum gambar 

tersebut di sebar luaskan, terlebih dahulu melewati proses editing yang 

bagus sehingga mampu menarik perhatian konsumen, dan bahkan juga 

bisa menutupi kekurangan dari produk tersebut. Sehingga mampu 

menarik daya beli masyarakat untuk membelinya.  

2. Penerapan Prinsip Keseimbangan Terhadap Jual Beli Online Sistem 

Dropshipping di Ritel Wilayah Ponorogo. 

Dalam jual beli sistem dropshipping para penjual memiliki 

berbagai macam strategi dalam memasarkan produk jual belinya. 

Mereka bersaing dengan berbagai macam cara, ada yang bersaing 

secara sehat, namun ada juga yang menggunakan cara curang seperti 

mencantumkan gambar palsu untuk diposting di media sosial. Hal ini 

banyak dilakukan, dengan tujuan supaya meningkatkan daya tarik yang 

tinggi, sehingga banyak konsumen yang berminat untuk membeli. 

Seperti yang diungkapkan Mars: 

“Sebenarnya saya terpaksa mbak, posting barang yang 

palsu. Akan tetapi apabila saya tidak memposting gambar 

yang di kirimkan reseller, saya pasti kalah saing dengan 

yang lainya mbak. Saya melakukan ini semua agar lebih 

meyakinkan pembeli agar pembeli tidak kecewa dan yakin 

dengan kualitas barang saya. Pada zaman modern ini, jika 

tidak pandai dalam mengambil strategi, bakalan kalah 

saing dengan yang lainya.”
87

 

 

Begitu juga dengan Latifa, ia mengungkapkan alasanya: 

“Karena foto yang didapatkan dari reseller lebih menarik. 

Dan apabila saya foto sendiri, hasilnya tidak sesuai dengan 

yang dikirimkan reseller langsung. Juga supaya 

                                                           
87

 Wawancara 024/NU/2018. 



 

 

 

peminatnya banyak. Biasanya juga memakai testimoni 

tentang produk tersebut, supaya konsumen lebih yakin 

saja.”
88

 

 

Dengan bermodalkan gambar yang berkualitas baik dan menarik 

kerap sekali penjual mengatakan bahwa barang yang mereka jual adalah 

bagus dan sesuai dengan gambar yang mereka lihat. Padahal belum 

tentu penjual mengetahui barang tersebut secara langsung. Memilih dan 

membeli barang secara online memiliki kelemahan tidak dapat melihat 

barang secara langsung kecuali dilakukan ketemuan (COD) Sesuai 

perjanjian. Kondisi barang hanya dapat diketahui dari gambar dan 

deskripsi yang dijelaskan oleh dropsipper. Karina menjelaskan: 

“Sebenarnya gambar yang saya gunakan tersebut tidak 

palsu mbak, Cuma karena foto barang tersebut saya 

dapatkan dari reseller dan mungkin juga sudah melalui 

proses editing yang canggih, dan mungkin juga karena 

modelnya cantik dan tampan, sehingga barang yang di 

posting kelihatan bagus dan lebih menarik dari yang 

aslinya.”
89

 

 

Sama halnya dengan Naraya, ia mengatakan: 

 

“Sebenarnya gambar yang saya posting itu tidak palsu, 

tetapi gambar yang saya dapatkan dari reseller  langsung. 

Karena, apabila saya memfoto sendiri barang tersebut, 

saya takut apabila tidak ada pembeli yang berminat. Jadi 

saya mengambil foto yang saya posting dari kiriman 

reseller.”
90
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3. Penerapan Prinsip Kehendak Bebas Terhadap Jual Beli Online Sistem 

Dropshipping di Ritel Wilayah Ponorogo. 

Berkembangnya teknologi internet, tidak terkecuali 

perkembangan dunia bisnis dan pemasaran. Saat ini sudah banyak orang 

yang memanfaatkan  internet sebagai media pemasaran dan bisnis. Tren 

belanja online sistem dropshipping mulai diminati karena proses 

keputusan belanja online tidak serumit keputusan pembelian offline. 

Belanja online memang memudahkan dan menghemat waktu, 

menghemat biaya dibandingkan belanja tradisional. Disini pembeli bisa 

memilih dan menentukan sendiri barang yang akan di belinya. Mars 

mengungkapkan: 

“Memaksakan konsumen saya tidak pernah mbak. kalau 

beli silahkan, tidak juga silahkan. Jadi semuaya tergantung 

keputusan konsumen masing-masing.”
91

 

 

Latifa juga mengungkapkan: 

 

“Saya tidak pernah memaksakan konsumen utnuk 

membeli produk saya. Maka dari itu, apabila terjadi 

ketidak sesuaian barang, maka sudah bukan lagi 

wewenang saya. Soalnya konsumen memilih sendiri 

barang tersebut tanpa adanya unsur keterpaksaan.”
92

 

 

Memilih dan membeli barang secara online memiliki kelemahan 

tidak dapat melihat barang secara langsung kecuali dilakukan ketemuan 

(COD) Sesuai perjanjian. Kondisi barang hanya dapat diketahui dari 

gambar dan deskripsi yang dijelaskan oleh dropsipper. Karina 

mengungkakan: 
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“Tidak mbak, saya tidak pernah memaksakan konsumen 

untuk membeli produk yang saja jual. Tugas saya hanya 

menawarkan. Selanjutnya mau beli atau tidak itu sudah 

menjadi wewenangnya konsumen.”
93

 

 

Begitu juga dengan Naraya, yang mengungkapkan: 

 

“Tidak mbak. saya tidak pernah memaksakan konsumen 

untuk membeli produk yang saya posting. Karena itu 

bukan menjadi prinsip saya. Bahkan dulu ada konsumen 

yang membeli barang, dan meminta untuk uangnya 

dikirimkan setelah barang sampai ditangan konsumen. 

Dan setelah barang datang di tempat saya, pembeli 

tersebut kabur, dan memblokir semua akses komunikasi 

kami. Dan akhirnya barang tersebut saya jual kembali ke 

konsumen lainya.”
94

 

 

4. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Terhadap Jual Beli Online Sistem 

Dropshipping di Ritel Wilayah Ponorogo. 

Prinsip etika atas tanggung jawab yang harus dimiliki oleh 

pelaku bisnis merupakan prinsip penting. Bahkan prinsip ini merupakan 

modal utama bagi pelaku bisnis manakala diinginkan bisnisnya 

mendapat kepercayaan dari konsumen dan masyarakat luas. sikap 

tanggung jawab sangat penting, karena dapat membuat pembeli yakin 

dan percaya sehingga pembeli bisa memungkinkan untuk menjadi 

pelanggan. Akan tetapi berbeda dengan jual beli sistem dropshipping di 

ritel wilayah Ponorogo. Jual beli sistem dropshipping di ritel wilayah 

Ponorogo, apabila ada ketidak sesuaian barang yang di terima oleh 

konsumen, mereka sudah lepas tanggung jawab. Seperti yang 

diungkapkan oleh Karina: 
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“Barang yang sudah dikirim kepada konsumen tidak boleh 

kembali mbak, dalam jual beli online sifatnya 

keberuntungan. Jadi semisal konsumen mendapat barang 

yang tidak sesuai dengan yang di inginkan, berarti sudah 

menjadi resiko pembeli. Saya tidak mau bertanggung 

jawab.”
95

 

 

Sama halnya yang dilakukan oleh Naraya: 

 

“Kalau ada barang yang tidak sesuai sudah bukan urusan 

saya mbak. sudah menjadi resiko penjual juga. saya disini 

tidak memaksa mereka untuk membeli barang saya, 

karena saya sendiri belum tahu barang yang saya jual 

wujudnya bagaimana. Kalaupun barang yang datang tidak 

sesuai dengan keinginan mereka, ya sudah menjadi resiko 

mereka.”
96

 

 

Mars juga sependapat dengan yang dikatakan oleh Naraya dan 

Karina: 

“Sebelum membeli, konsumen seharusnya meneliti ulang 

terkait barang tersebut. Kesalahan pembeli sendiri tidak 

teliti dalam membeli. Dan bukan urusan saya mbak, tujuan 

saya hanya berbisnis. Dan dalam jual beli online yang saya 

jalankan, barang yang sudah dibeli tidak boleh di 

kembalikan. Saya tidak menerima komplen dalam bentuk 

apapun mbak. karena saya tidak mau ribet. Jadi kalau ada 

yang minat silahkan beli, kalau tidak saya tidak 

memaksa.”
97

 

 

Dilihat dari data diatas menunjukkan bahwa mayoritas penjual 

online sistem dropshipping melepaskan tanggung jawab sebelum 

barang yang dipesan konsumen benar-benar sampai ke tangan 

konsumen. Dropshipper lebih mementingkan kepentingan mereka 

masing-masing, dan tidak memperdulikan kepuasan konsumen. Seperti 

yang diungkapkan Latifa: 
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“Bukan tanggung jawab saya mbak. Bagi saya yang 

penting barang sudah sampai di tangan konsumen. Kalau 

masalah spesifikasi tidak sama ya bukan urusan saya. 

Sebelum membeli seharusnya konsumen memahami dulu 

terkait spesifikasinya.”
98

 

 

Paparan di atas telah menjelakan bahwa pihak dropshipper tidak 

mau bertanggung jawab atas segala komplin yang ditujukan untuk 

dropshipper. Mereka hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, 

sehingga dijauhkan oleh rasa tanggung jawab. 

5. Penerapan Prinsip Kebenaran Terhadap Jual Beli Online Sistem 

Dropshipping di Ritel Wilayah Ponorogo. 

Dalam jual beli online sistem dropshipping, menyebutkan 

spesifikasi barang sangatlah penting, misalnya jenis dan bahan barang, 

ukuran barang, dan warna barang, hal ini karena dalam jual beli sistem 

dropshipping, saat transaksi berlangsung barang yang diperjualbelikan 

tidak ada wujudnya. Dan banyak juga dari pihak dropshipper ketika 

posting gambar tidak menyebutkan spesifikasi barang dengan jelas. 

Mereka hanya memosting gambarnya saja. Seperti yang dikatakan oleh 

Sundari:  

“Iya saya menjelaskan spesifikasi tapi tidak banyak mbak, 

seperlunya saja. Misalnya saja baju, biasanya saya 

menyebutkan harganya saja. Untuk jenis kain dan yang 

lainnya saya tidak menjelaskan. Jika ada yang bertanya-

tanya secara langsung baru saya jelaskan mbak.”
99
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Begitu juga dengan Mars, ia menceritakan alasanya tidak 

mencantumkan spesifikasi dalam berjualan: 

“Kebanyakan saya tidak menyebutkan spesifikasi barang 

yang saya posting mbak. Tapi tergantung juga, soalnya 

terkadang ketika saya posting menyebutkan semua 

spesifikasinya dan tidak ada yang membeli sama saja 

dengan membuang waktu saya. Jadi apabila ada yang 

bertanya baru saya jawab.”
100

 

 

Praktik bisnis yang mengedepankan kualitas sebagai daya saing 

berbisnis tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena pada 

hakikatnya meningkatkan kualitas produk dan jasa agar lebih baik 

merupakan bagian dari kejujuran dan kebenaran dalam berbisnis 

sehingga menimbulkan keikhlasan bagi masing-masing dalam 

bertransaksi antara penjual dan pembeli. Naraya mengungkapkan: 

“Ya tergantung mbak, kalau saya posting banyak, saya 

tidak pernah memberikan spsifikasi. Hanya buang-buang 

waktu saja jika harus memberikan spesifikasi satu persatu. 

Apalagi postinganya banyak, kalau postingan saya sedikit 

baru saya beri spesifikasi.”
101

 

 

Data di atas menunjukkan bahwa hampir semua dropshipper 

tidak menjelaskan spesifikasi barang yang diperjualbelikan. Tetapi ada 

juga dropshipper yang memberikan spesifikasi barangnya, namun tidak 

detail. hal ini dilakukan karena para dropshipper tidak mau membuang 

waktu untuk menjelaskan spesifikasi pada gambar yang mereka posting.  

Ketika penulis melakukan penelitian, penulis juga melakukan 

wawancara dengan beberapa pembeli tentang produk jual beli online 
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sistem dropshipping. Dari hasil wawancara dengan pembeli yang 

bernama Nita. Nita memaparkan: 

“Saya memiliki pengalaman tertipu gambar palsu mbak. 

waktu itu saya membeli gamis online pada langganan 

online shop saya. Gambar gamis yang di posting di media 

sosial mirip dengan gamis yang sebelumnya pernah saya 

beli. Hanya saja berbeda warna. Akhirnya sayapun 

memesan gamis tersebut dengan warna yang berbeda. 

Namun, saat gamis tersebut tiba, jenis kain gamisnya 

sangat berbeda dengan gamis saya yang sebelumnya.”
102

 

 

Lain halnya dengan Erna, ia mengungkapkan: 

“Saya pernah tertipu degan postingan palsu mbak. baju 

yang saya pesan lewat online sangatlah berbeda jauh 

dengan gambarnya mbak. Kain baju yang saya terima 

tidak sesuai dengan ekspetasi saya sehingga saya sangat 

kecewa.”
103

 

 

Berbeda lagi dengan Jannatin, ia mengatakan: 

 

“Saya pernah tertipu dengan produk sepatu mbak. Sepatu 

yang saya pesan lewat online sangatlah berbeda dengan 

gambarnya saat barangnya tiba. Bahan sepatu tidak sesuai 

dengan ekspetasi saya, dan warnanya pun juga tidak sesuai 

dengan yang di media sosial. Harganya juga mahal 

menurut saya mbak, karena saat saya sedang belanja, saya 

membandingkan harga sepatu yang saya beli di langgan 

saya, tenyata harga sepatu dengan kain dan model yang 

sama, harganya tidak segitu mbak.”
104

 

 

Paparan di atas telah menjelaskan bahwa memposting gambar 

palsu sangatlah merugikan pembeli. Hal ini karena dapat menyesatkan 

dan mengakibatkan kerugian pada pembeli dalam transaksi elektronik. 

Pihak dropshipper tidak boleh bersikap kontradikso secara disengaja 

antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Pihak dropshipper harus 
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jujur mengenai gambar yang di posting. Selain itu, pembeli juga harus 

berhati-hati dan teliti dalam memilih barang yang akan dibeli agar tidak 

terjadi kekecewaan setelah barangnya datang.  

B. Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Ganti Rugi Dalam Jual Beli 

Online Sistem Dropshipping Di Ritel Wilayah Ponorogo 

Pada dasarnya perdagangan bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan atau laba. Barang siapa yang tidak beruntung perdagangannya, 

maka hal itu ia tidak melakukan usaha dengan baik dalam memilih 

dagangan atau dalam bermuamalah dengan orang lain. Namun jika 

keuntuungan itu didapat dengan jalan yang dilarang hukumnya haram. Islam 

mengajarkan bahwa segala kegiatan muamalah dilakukan atas dasar tolong 

menolong. Ini mengandung arti bahwa dalam mencari harta untuk 

kebutuhan hidup jangan sampai dilakukan dengan cara-cara yang bathil 

seperti penipuan dan muamalah yang ada unsur gharar.  

Dalam jual beli sistem dropshipping pihak penjual tidak mengetahui 

tentang kondisi produk yang mereka jual. Dropshipper berjualan hanya 

bermodal gambar saja. Dan apabila terjadi ketidak sesuaian barang, mereka 

tidak mau bertanggung jawab. Karina mengatakan: 

“Barang yang sudah dikirim kepada konsumen tidak boleh 

kembali mbak, dalam jual beli online sifatnya 

keberuntungan. Jadi semisal konsumen mendapat barang 

yang tidak sesuai dengan yang di inginkan, berarti sudah 

menjadi resiko pembeli. Saya tidak mau bertanggung 

jawab.”
105
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Sama halnya yang dilakukan oleh Naraya: 

 

“Kalau ada barang yang tidak sesuai sudah bukan urusan 

saya mbak. sudah menjadi resiko penjual juga. saya disini 

tidak memaksa mereka untuk membeli barang saya, 

karena saya sendiri belum tahu barang yang saya jual 

wujudnya bagaimana. Kalaupun barang yang datang tidak 

sesuai dengan keinginan mereka, ya sudah menjadi resiko 

mereka.”
106

 

 

Mars juga sependapat dengan yang dikatakan oleh Naraya dan 

Karina: 

“Sebelum membeli, konsumen seharusnya meneliti ulang 

terkait barang tersebut. Kesalahan pembeli sendiri tidak 

teliti dalam membeli. Dan bukan urusan saya mbak, tujuan 

saya hanya berbisnis. Dan dalam jual beli online yang saya 

jalankan, barang yang sudah dibeli tidak boleh di 

kembalikan. Saya tidak menerima komplen dalam bentuk 

apapun mbak. karena saya tidak mau ribet. Jadi kalau ada 

yang minat silahkan beli, kalau tidak saya tidak 

memaksa.”
107

 

Salah satu mimpi besar seorang pelanggan atau pembeli adalah 

membeli barang dengan kualitas baik dan harga tetap terjangkau. Akan 

tetapi bahkan mimpi itu mungkin akan bertentangan dengan pelaku bisnis 

itu sendiri. Pelaku bisnis pasti menginginkan dagangannya laku demi 

mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Kadang penjual melakukan 

beberapa cara agar dagangannya tersebut segera laku dan habis.  

Memilih dan membeli barang secara online memiliki kelemahan 

tidak dapat melihat barang secara langsung keculai dilakukan ketemuan 

(COD) sesuai perjanjian. Kondisi barang hanya dapat diketahui dari gambar 

dan deskripsi yang dijelaskan oleh dropshipper. Karina mengungkapkan:  
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“Barang yang sudah dikirim kepada konsumen tidak boleh 

kembali mbak, dalam jual beli online sifatnya 

keberuntungan. Jadi semisal konsumen mendapat barang 

yang tidak sesuai dengan yang di inginkan, berarti sudah 

menjadi resiko pembeli. Saya tidak mau bertanggung 

jawab.”
108

 

 

 

Sama halnya yang dilakukan oleh Naraya: 

 

“Sebelum membeli, konsumen seharusnya meneliti ulang 

terkait barang tersebut. Kesalahan pembeli sendiri tidak 

teliti dalam membeli. Dan bukan urusan saya mbak, tujuan 

saya hanya berbisnis. Dan dalam jual beli online yang saya 

jalankan, barang yang sudah dibeli tidak boleh di 

kembalikan. Saya tidak menerima komplen dalam bentuk 

apapun mbak. karena saya tidak mau ribet. Jadi kalau ada 

yang minat silahkan beli, kalau tidak saya tidak 

memaksa.”
109

 

 

Lebih jauh mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, 

identik dengan bersikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah 

mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan merupakan aspek 

negative bagi keadilan, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. 

Seperti yang diungkapkan Mars: 

“Sebenarnya saya terpaksa mbak, posting barang yang 

palsu. Akan tetapi apabila saya tidak memposting gambar 

yang di kirimkan reseller, saya pasti kalah saing dengan 

yang lainya mbak. Saya melakukan ini semua agar lebih 

meyakinkan pembeli agar pembeli tidak kecewa dan yakin 

dengan kualitas barang saya. Pada zaman modern ini, jika 

tidak pandai dalam mengambil strategi, bakalan kalah 

saing dengan yang lainya.”
110

 

 

Begitu juga dengan Latifa, ia mengungkapkan alasanya: 

“Karena foto yang didapatkan dari reseller lebih menarik. 

Dan apabila saya foto sendiri, hasilnya tidak sesuai dengan 

                                                           
108

 Wawancara 017/NU/2018 
109

 Wawancara 019/NU/2018 
110

 Wawancara 024/NU/2018. 



 

 

 

yang dikirimkan reseller langsung. Juga supaya 

peminatnya banyak. Biasanya juga memakai testimoni 

tentang produk tersebut, supaya konsumen lebih yakin 

saja.”
111

 

 

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pihak 

dropshipper tidak mau bertanggung jawab atas segala komplin yang 

ditujukan untuk dropshipper. Beban ganti rugi diberikan kepada pihak 

pembeli. Pihak dropshipper hanya mementingkan kepentingan mereka 

sendiri, sehingga dijauhkan oleh rasa tanggung jawab. Penjual online harus 

lebih bertanggung jawab dalam jual beli online nya. Penjual tidak boleh 

bersikap kontradiksi secara disengaja atau ucapan dan perbuatan dalam 

bisnisnya. Para penjual harus jujur dalam mempromsikan dan menyebutkan 

spesifikasi produk dengan jelas. Selain itu, pembeli haruslah lebih berhati-

hati dan teliti dalam memilih barang kepada penjual online. Seharusnya 

pembeli menanyakan spesifikasi barangnya terlebih dahulu agar tidak terjadi 

kekecewaan setelah barangnya datang, sehingga pembeli merasa dirugikan 

dan pembeli juga harus pandai memilih online shop mana yang akan 

digunakan untuk berbelanja. 
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BAB IV 

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE 

SISTEM DROPSHIPPING DI RITEL WILAYAH PONOROGO 

 

Islam merupakan salah satu agama yang dianut penduduk dunia dimana 

dalam ajarannya sangat mendorong kemajuan teknologi, termasuk berbagai 

inovasi dalam sistem perdagangan. Namun demikian, berbagai jenis cara 

berdagang ini harus dipahami benar dan dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-

prinsip syariah dalam muamalah. 
112

  

Ekonomi dan praktik bisnis Islami berkaitan sangat erat dengan akidah 

dan syariah Islam sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan Islam 

tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahami dengan baik akidah dan syariah 

Islam. Keterikatan dengan akidah/kepercayaan menghasilkan pengawasan 

melekat pada dirinya sehingga terjalin hubungan harmonis dengan mitranya 

yang pada gilirannya akan mengantar kepada lahirnya keuntungan bersama, 

bukan sekedar keuntungan sepihak.
113

 

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari 

perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan 

(hukum) perilaku dibuat dan laksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut di 

wujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku 

dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas 
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pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti 

kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung 

jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi. 

Etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang 

berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Sedangkan etika bisnis 

Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi dalam melakukan usaha 

atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran 

Islam.
114

 

Jual beli merupakan suatu peristiwa di mana seseorang menyerahkan 

barangnya, dengan mendapatkan sejumlah uang atau harta (yang selanjutnya 

disebut penjual), kepada orang lain yang mana ia menyerahkan sejumlah ganti 

rugi, barang yang akan di terima sebagai harga kepada penjual (yang selanjutnya 

disebut sebagai pembeli), setelah ada persetujuan di antaranya mengenai barang 

dan harganya dengan dasar sama-sama rela serta ridho atas keduanya.
115

 

Pada pembahasan kedua telah dipaparkan tentang teori yang berkaitan 

dengan data lapangan penelitian ini, dan data yang telah penulis peroleh 

dipaparkan pada Bab III. Selanjutnya, pada bab ini penulis berusaha untuk 

menganalisis berdasarkan pada pembahasan sebelumnya.  

1. Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli 

Online Sistem Dropshipping Di Ritel Wilayah Ponorogo 

a. Analisis Penerapan Prinsip Kesatuan Terhadap Jual Beli Online Sistem 

Dropshipping di Ritel Wilayah Ponorogo. 
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Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep taw>}hid 

yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik 

dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang 

homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang 

menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan 

agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar 

pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal 

maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting 

dalam sistem Islam.
116 

                      

Artinya: Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, 

hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta 

alam. (Q.S. Al-An’a>m: 162)
117 

 

Berdasarkan data yang diperoleh ketika wawancara dalam 

praktik jual beli online sistem dropshipping di ritel wilayah Ponorogo, 

ketika mereka mengadakan proses jual beli, pihak dropshipper 

memposting gambar di media sosial menggunakan gambar yang palsu. 

Dikatakan palsu karena sudah bukan foto asli, tetapi foto yang sudah 

melalui proses editing, sehingga bisa menutupi kekurangan dari produk 

tersebut. Pihak dropshipper melakukan semua ini karena supaya 
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bisnisya berjalan dengan lancar, dan juga karena gambar asli dengan 

yang di foto sangat berbeda jauh sekali.
118

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dikaitkan dengan teori 

yang ada, maka penulis menganalisis bahwa perbuatan yang dilakukan 

oleh pihak penjual kepada pembeli telah melanggar prinsip kesatuan. 

Karena, dalam prinsip kesatuan ini, pengusaha muslim tidak akan 

melakukan diskriminasi diantara pihak penjual dan pembeli. Namun, 

dalam kasus ini pihak dropshipper melakukan kebohongan kepada 

pembeli dengan cara memposting barang yang bagus dan ketika barang 

tersebut sampai di tangan konsumen, barang tersebut berbeda jauh, dan 

konsumen tidak mau bertanggung jawab atas ketidak samaan ini.  

b. Analisis Penerapan Prinsip Keseimbangan Terhadap Jual Beli Online 

Sistem Dropshipping di Ritel Wilayah Ponorogo. 

Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam 

mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak 

disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 

8: 

                    

                     

               

Artinya: “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 
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kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih 

dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.”
119

 

 

Bahwa prinsip keseimbangan pada dataran ekonomi, 

menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta 

produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan 

seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat 

Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Dengan demikian, 

Islam menuntut keseimbangan antara hak pembeli dan penjual.
120

 

Jika ditinjau dari prinsip keseimbangan yang telah dipaparkan 

diatas. Bahwa prinsip keseimbangan pada dataran ekonomi, 

menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas yang terbaik, dengan 

pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat 

yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas 

sumber daya riil masyarakat. dengan demikian, Islam menurut 

keseimbangan antara hak pembeli dan hak penjual.
121

 Sistem jual beli 

online di ritel wilayah Ponorogo, ketika pihak dropshipper memposting 

gambar di media sosial menggunakan gambar yang palsu. Dikatakan 

palsu karena sudah bukan foto asli, tetapi foto yang sudah melalui 

proses editing, sehingga bisa menutupi kekurangan dari produk 

tersebut. Pihak dropshipper melakukan semua ini karena supaya 
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bisnisya berjalan dengan lancar dan laku.
122

 Berdasarkan hasil 

wawancara di atas, telah jelas bahwa jual beli sistem dropshipping di 

ritel wilayah ponorogo tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan, yang 

mana prinsip keseimbangan sangat memperhatikan hak pembeli dan 

hak penjual. Jadi sebaiknya penjual dalam melakukan transaksi tidak 

hanya memikirkan kepentingan sendiri akan tetapi pihak dropshipper 

juga harus memperhatikan kepentingan pembeli. Jika pembeli 

membutuhkan informasi mengenai produk tersebut, maka harus di 

jelaskan dengan detail tanpa ada yang ditutupi.  

c. Analisis Penerapan Prinsip Kehendak Bebas Terhadap Jual Beli Online 

Sistem Dropshipping di Ritel Wilayah Ponorogo. 

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, 

tetapi kebiasaan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan 

individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang 

mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala 

potensi yang dimilikinya.
123

 Allah berfirman dalam surat an-Nisa > ayat 

29. 

                         

                     

     

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
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dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
124

 

 

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam 

ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan 

menepatinya ataupun mengingkarinya.
125

 Adapun kehendak bebas atau 

kehendak sendiri merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Dalam 

jual beli yang dimaksud dengan kehendak sendiri, yaitu bahwa dalam 

melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan 

paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan 

pebuatan jual beli bukan atas kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. 

Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri hukumnya 

adalah tidak sah. Sedangkan jual beli online sistem dropshipping di ritel 

wilayah Ponorogo, pihak dropshipper tidak pernah memaksakan 

konsumen untuk membeli barang yang mereka jual, konsumen membeli 

barang dengan dasar suka sama suka tanpa adanya unsur 

keterpaksaan.
126

 Oleh karena itu, jual beli online sistem dropshipping di 

ritel wilayah  Ponorogo belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. 

Karena, dalam proses transaksi jual beli, tidak ada unsur keterpaksaan 

yang diberikan dropshipper kepada konsumen untuk membeli produk 

yang telah di jual oleh pihak dropshipper.  Akan tetapi, apabila terjadi 

adanya ketidak sesuaian barang yang diterima oleh konsumen, pihak 
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dropshipper tidak menerima komplin dalam bentuk apapun. Sehingga 

dengan rasa kecewa, pihak konsumen harus menerima barang tersebut 

meskipun barang tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh 

konsumen.  

d. Analisis Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Terhadap Jual Beli Online 

Sistem Dropshipping di Ritel Wilayah Ponorogo. 

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan 

oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan 

akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia 

perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini 

berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan 

mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan 

bertanggungjawab atas semua yang dilakukan.
127

 

Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala 

pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting 

adalah kelak di hadapan Allah. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia 

mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan 

manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab 

di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.
128

 

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam 

misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, 

ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis 
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ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. 

Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.
129

 

Jika ditinjau dari prinsip tanggung jawab sebagaimana yang 

telah dipaparkan di atas, maka tanggung jawab merupakan bagian yang 

terpenting dalam praktik jual beli. Salah satu aspek tanggung jawab 

dalam Islam yaitu tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan. 

Jual beli online sistem dropshipping di ritel wilayah Ponorogo, ketika 

barang yang telah dibeli sampai kepada konsumen dan terdapat ketidak 

sesuaian khususnya mengenai jenis kain,  dan warna kain yang tidak 

sesuai dengan gambar yang telah diposting, sehingga pembeli tidak 

nyaman saat memakainnya. Maka pihak dropshipper tidak mau 

bertanggung jawab. Dengan alasan, tidak menerima komplen dalam 

bentuk apapun.  Dan jual beli online sistem dropshipping sifatnya 

keberuntungan. Jadi, apabila barang yang diterima konsumen tidak 

sesuai dengan keinginan, berarti sudah menjadi resiko untuk 

konsumen.
130

 Berdasarkan teori dan data yang telah di paparkan di atas 

maka telah jelas bahwa dalam jual beli online sistem dropshipping di 

ritel wilayah Ponorogo, melanggar prinsip tanggung jawab. Karena, 

pihak dropshipper tidak mau menerima komplin dalam bentuk apapun. 

Seharusnya jika terjadi ketidaksesuaian barang yang telah dikirimkan, 

pihak dropshipper harus bertanggung jawab untuk mengganti yang 

sesuai dengan ekspetasi konsumen.  
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e. Analisis Penerapan Prinsip Kebenaran Terhadap Jual Beli Online 

Sistem Dropshipping di Ritel Wilayah Ponorogo. 

Kebenaran disini meliputi kebajikan dan kejujuran. Dalam 

konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku 

benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau 

memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya 

meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini 

maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap 

kemungkinan kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, 

kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.
131

 

Dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi 

(keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti 

penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas 

apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas.
132

 

Berdasarkan data yang diperoleh ketika wawancara, praktik jual 

beli online sistem dropshipping di ritel wilayah Ponorogo, ketika 

mereka memasang gambar produk yang mereka jual tidak sesuai 

dengan aslinya. Mayoritas mereka sengaja berjualan dengan gambar 

palsu. Alasan para penjual memposting gambar palsu yaitu bermacam-

macam di antaranya agar jual belinya laku, ada juga yang digunakan 

untuk menarik perhatian pembeli. Mereka juga tidak menjelaskan 

terkait spesifikasi produk yang telah ia jual. Mereka tidak menjelaskan 
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mengenai jenis, dan bahan barang, ukuran barang dan warna. Yang 

mereka cantumkan ketika memposting gambar adalah harga. Pihak 

dropshipper tidak menjelaskan secara keseluruahan karena membuang 

waktu dan takutnya apabila barang tidak ada yang membeli, jadi 

percuma jika sudah menyebutkan semuanya.
133

 Berdasarkan pemaparan 

teori dan data di atas maka dapat diambil analisis bahwa jual beli online 

sistem dropshipping di ritel wilayah Ponorogo tidak sesuai dengan 

prinsip kejujuran atau kebajikan. Karena, gambar barang yang di 

posting di media sosial bukan barang aslinya. Melainkan foto barang 

yang telah melalui proses editing yang sangat bagus, sehingga bisa 

menutupi kekurangan yang ada di dalam produk tersebut. Sehingga bisa 

membuat konsumen tertarik.  

2. Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Ganti Rugi Dalam 

Jual Beli Online Sistem Dropshipping Di Ritel Wilayah Ponorogo  

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu 

perkara yang boleh dan dibenarkan oleh shara‟. Tingkat laba atau 

keuntungan berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur 

keharaman dan kezaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu 

dibenarkan shara‟.
134

 Sedangkan dalam etika bisnis Islam, pelaku bisnis 

tidak hanya sekedar mengejar keuntungan (nilai materi) yang sebanyak-

banyaknya, tetapi juga berorientasi kepada sikap menolong orang lain dan 
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juga didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan 

menjual barang.
135

 

Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya 

tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di 

hadapan Allah. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan 

tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia 

tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha 

Mengetahui.
136

 

Pada dasarnya perdagangan bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan atau laba. Barang siapa yang tidak beruntung perdagangannya, 

maka hal itu ia tidak melakukan usaha dengan baik dalam memilih 

dagangan atau dalam bermuamalah dengan orang lain. Namun jika 

keuntungan itu didapat dengan jalan yang dilarang hukumnya haram. Islam 

mengajarkan bahwa segala kegiatan muamalah dilakukan atas dasar tolong 

menolong. Ini mengandung arti bahwa dalam mencari harta untuk 

kebutuhan hidup jangan sampai dilakukan dengan cara-cara yang batil 

seperti penipuan dan muamalah yang ada unsur gharar. 

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya 

jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat 

menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada 
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kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul 

tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.
137

 

Kerugian ataupun bahaya fisik yang diderita konsumen karena cacat 

produk atau penipan dapat dikatakan sebagai perbuatan tersalah. Keadaan 

tersalah dalam hubungan manusia dengan Allah memang dapat tidak 

memberikan resiko apa-apa, namun dalam hubungan dengan sesama 

manusia, maka tanggung jawab seseorang tidak akan terlepas. Kerugian 

yang diderita seseorang karena perbuatan orang lain, harus diberi ganti rugi 

yang disebut dengan jawabir (penutup maslahat yang hilang). Jawabir 

terhadap harta mempunyai suatu kaidah umum “suatu hak harus kembalikan 

kepada pemiliknya selama memungkinkan, namun apabila barang atau 

manfaat tersebut ia kembalikan dalam keadaan cacat, maka cacat tersebut 

harus ditanggung dengan nilai (qimah) kerusakan tersebut.
138

 

Dari segi penyebab, ganti rugi (dhaman) terbagi lima, yaitu: al-itla<f 

(kerusakan), aqd-Akad, Wadh‟u yadin (perbuatan), al-Hailu<lah (penahanan), 

dan al-maghrur (tipu daya). 

1. Dhaman Itla<f (perusakan) 

Ganti rugi jenis ini adalah bentuk ganti rugi yang paling kuat 

karena ia adalah suatu perbuatan pelanggaran atau perbuatan berbahaya. 

Apabila kerusakan akibat mengambil barang orang lain tanpa izin 

mengharuskan ganti rugi, maka kerusakan akibat perusakan lebih utama 

lagi. Pada kewajiban Dhama<n itla<f ini tidak disyaratkan al-ahliyyah 
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(syarat cakap bertindak hukum), namun cukup dengan adanya sifat 

kemanusiaan setelah lahir, maka anak kecil mumayyiz atau tidak 

mumayyiz dan orang gila wajib menanggung dhama<n itla<f.
139

 

Apabila dihubungkan dengan perlindungan konsumen, maka 

perbuatan perusakan ini sangat erat sekali, khususnya tentang cacat 

produk yang dapat mencederai atau bahkan menggugat nyawa para 

konsumen. Sifat kerugian akibat cacat produk sampai dikategorikan 

sebagai perbuatan tersalah atau tidak sengaja, maka kerugian yang 

bersifat meteriil apabila terjadi dalam kasus ini wajib diganti sesuai 

dengan hukum mas‟uliyyah (tanggung jawab), tasabbub (sebab tak 

langsung), dan mubasyarah (perbuatan langsung) kejahatan dalam 

hukum jiniyat fikih.  

Dalam proses jual beli online sistem dropshipping di ritel 

wilayah ponorogo, pihak dropshipper berjualan dengan bermodalkan 

gambar. Gambar yang diposting kebanyakan adalah barang yang palsu, 

yang sudah melewati proses editing sehingga mampu menutupi 

kekurangan dari produk tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa 

produk yang sudah sampai di tangan konsumen terkadang tidak sesuai 

dengan ekspetasi pembeli, bahkan jauh berbeda dengan yang di posting. 

Terkadang juga ukuran produk yang dipesan dengan warna tidak sesuai 

dengan produk yang telah dijanjikan. Phihak dropshipper juga tidak 

mau menerima komlpin, dan tidak mau bertanggung jawab atas segala 
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kondisi produk tersebut. Mulai dari cacat, perbedaan warna maupun 

ukuran.
140

 Berdasarkan pemaparan teori dan data di atas maka dapat 

diambil analisis bahwa jual beli online sistem dropshipping di ritel 

wilayah ponorogo sangat merugikan konsumen, karena apabila terjadi 

cacat dalam produk, misalnya saja warna, ukuran dan jenis kain, maka 

pihak dropshipper tidak mau bertanggung jawab.  

2. Dhaman „Aqdin 

Dhama<n „aqdin yaitu terjadinya suatu akad transaksi sebagai 

penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Para ulama 

menyatakan bahwa akad adalah salah satu sebab ganti rugi karena 

prinsip dasar dalam transaksi tukar-menukar menuntut adanya 

keselamatan barang dari cacat (salmat al-mabi‟), sebagaimana yang 

dikatakan Ibnu Taymiyyah: “bahwa dasar hukum dalam tukar menukar 

barang atau jual beli adalah adanya keselamatan barang, dan keharusan 

kesamaan zahir dengan isi.” 

Oleh karena itu, apabila terdapat cacat yang merugikan, maka 

penjual harus bertanggung jawab, seperti cacat pada harga yang terlalu 

tinggi atau karena adanya cacat pada keadaan barang tersebut. Apabila 

setelah ditemui adanya suatu cacat barang, maka hal itu akan menjadi 

tanggung jawab pihak yang menyerahkan barang bercacat tersebut, 
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yang selanjutnnya menuntut adanya ganti rugi (dhama<n) dari pihak 

yang menyebabkan kerugian.
141 

Jual beli online sistem dropshipping di ritel wilayah Ponorogo 

ketika barang yang telah dibeli sampai kepada konsumen dan terdapat 

ketidak sesuaian dengan gambar yang telah diposting atau telah dipesan 

maka pihak dropshipper tidak bertanggung jawab. Menurut pihak 

dropshipper, dalam jual beli online itu sifatnya keberuntungan. Jadi, 

apabila barang yang sudah diterima konsumen tidak sesuai dengan yang 

dipesan, maka sudah menjadi resiko dari konsumen. 
142

 Berdasarkan 

teori dan data yang telah di paparkan di atas maka telah jelas bahwa 

dalam jual beli online sistem dropshipping di ritel wilayah ponorogo, 

telah mengabaikan tanggung jawab. Seharusnya jika terjadi 

ketidaksesuaian produk yang telah dikirimkan, pihak dropshipper harus 

menggantinya sesuai dengan yang dipesan konsumen. 

3. Wadh‟u Yadin (Ganti Rugi Perbuatan) 

Ganti rugi wadh‟u yadin seperti ganti rugi akibat kerusakan 

barang dari perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin dan ganti 

rugi kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila 

barang belum diserahkan dalam sebuah akad yang sah.
143

 

Manusia harus berani bertanggung jawab segala pilihannya tidak 

saja dihadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di 
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hadapan Allah. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu 

melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, 

namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan 

Allah.
144

 

Dalam jual beli online sistem dropshipping di ritel wilayah 

Ponorogo, pihak dropshipper mengambil gambar yang kemudian 

mereka posting untuk ditawarkan kepada konsumen tidak melalui 

proses perizinan kepada reseller terlebih dahulu. Mereka hanya 

mengambil gambar yang menurut mereka menarik untuk mereka 

tawarkan kepada konsumen. Setelah ada yang tertarik pada gambar 

tersebut, maka barang baru dipesankan oleh dropshipper kepada 

reseller. Barang yang dikirimkan oleh reseller langsung tertuju kepada 

konsumen, Jadi, pihak dropshipper tetap bersikukuh untuk tidak mau 

mengganti rugi apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. Karena memang pihak dropshipper  tidak 

mengetahui secara langsung produk tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara diatas dikaitkan dengan teori yang 

ada, maka penulis menganalisis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh 

pihak dropshipper lalai dalam menjalankan amanah. Sehingga 

melepaskan tanggung jawab atas perbuatannya, sehingga 

mengakibatkan kerugian yang diterima oleh pihak konsumen.  
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3. Dhama<n al-Hailu<lah (penahanan) 

Al-Hailu<llah adalah perbuatan atau kesepakatan yang 

menyebabkan seseorang membatasi orang lain untuk menggunakan atau 

berbuat terhadap hartanya. Seperti perbuatan seorang tempat penitipan 

barang (al-wadi‟) terhadap barang yang dititipkan padanya, ia 

menanggung ganti rugi atas kerusakan yang terjadi apabila terdapat 

perbuatan lalai atau kesengajaan. 
145

 

Dalam jual beli online sistem dropshipping di ritel wilayah 

Ponorogo, tidak semua barang yang mereka jual berasal dari luar kota 

Ponorogo. Akan tetapi terkadang mereka juga mengambil barang dari 

dalam kota Ponorogo saja. Pihak dropshipper apabila belanja barang di 

dalam kota Ponorogo tidak terlebih dahulu untuk meneliti barang 

tersebut, sehingga setelah barang sampai ke tangan konsumen, terdapat 

barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan konsumen, sehingga 

terjadi  ketidakpuasan dan apabila dikembalikan juga tidak bisa, maka 

pihak konsumen mengalami kerugian atas kelalaian pihak dropshipper. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di atas, 

dikaitkan dengan teori yang ada, maka penulis menganalisis bahwa 

perbuatan yang dilakukan oleh dropshipper telah melanggar etika bisnis 

Islam dalam prinsip tanggung jawab. Karena, kelalaian dan 

kecerobohan yang dilakukan oleh pihak dropshipper dapat merugikan 

pihak pembeli,  mengingat apabila barang sudah sampai ke tangan 
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konsumen tidak boleh dikembalikan lagi, dan pihak dropshipper juga 

tidak mau bertanggung jawab, meskipun kesalahan berasal dari pihak 

dropshipper. 

4. Dhama<n al-Maghru<r 

Dhama<n al-maghru<r sangat efektif untuk diterapkan dalam 

perlindungan konsumen. Dhama<n al-maghru<r yaitu ganti rugi atau 

tanggung jawab karena kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tipu 

daya (al-ghuru<r). Al-ghuru<r adalah usaha membawa dan menggiring 

seseorang dengan cara yang tidak benar untuk menerima suatu hal yang 

tidak memberi keuntungan disertai dengan rayuan bahwa hal itu 

menguntungkannya, sedangkan sekiranya ia mengetahui hakikat ajakan 

tersebut, maka ia tidak akan menerimanya. Segala bentuk perbuatan al-

ghuru<r yang mengakibatkan kerugian pada seseorang mengaruskan 

pelaku al-ghuru<r tersebut mengganti kerugian yang terjadi, seperti 

iklan-iklan yang tidak jujur dan penjual yang mencatat sesuatu untuk 

menyembunyikan cacat barangnya dan lain sebagainya. 
146

 

Jual beli online sistem dropshipping di ritel wilayah ponorogo, 

ketika mereka mengadakan jual beli, pihak dropshipper memposting 

gambar di media sosial menggunkana gambar yang telah diambil dari 

pihak reseller. Dimana foto tersebut sebelumnya sudah melalui proses 

editing, sehingga bisa menutupi kekurangan dari produk tersebut. Pihak 

dropshipper melakukan semua ini karena supaya bisnisnya berjalan 
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dengan lancar dan terus ramai oleh pmbeli. 
147

 Berdasarkan hasil 

wawancara di atas, telah jelas bahwa jual beli sistem dropshipping di 

ritel wilayah Ponorogo belum melaksanakan sistem ganti rugi dan 

tanggung jawab untuk diberikan oleh konsumen. Pihak dropshipper 

lebih memilih untuk mengurus kepentigannya sendiri, tanpa 

memikirkan kerugian konsumen.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Sistem 

Dropshipping Di Ritel Wilayah Ponorogo 

Mengenai jual beli online sistem dropshipping di ritel wilayah 

Ponorogo belum menerapkan etika bisnis Islam. Karena pihak 

dropshipper masih melakukan diskriminasi kepada pembeli dengan 

melakukan kebohongan dan juga memposting gambar yang tidak sesuai 

dengan aslinya. Pihak dropshipper juga masih memikirkan 

kepentingannya sendiri dengan tidak memperhatikan hak pembeli. 

Sehingga sangat merugikan konsumen apabila barang tersebut datang 

tidak sesuai dengan gambarnya. Apabila terjadi adanya ketidak sesuaian 

barang yang diterima oleh konsumen, pihak dropshipper tidak 

menerima komplin dalam bentuk apapun. Sehingga dengan rasa 

kecewa, pihak konsumen harus menerima barang tersebut meskipun 

barang tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. 

 

 



 

 

 

2. Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Ganti Rugi Dalam Jual Beli 

Online Sistem Dropshipping Di Ritel Wilayah Ponorogo 

Dalam pelaksanaan ganti rugi produk jual beli online sistem 

dropshipping di ritel wilayah Ponorogo telah melanggar prinsip 

tanggung jawab. Karena, pihak dropshipper tidak mau menerima 

komplin dalam bentuk apapun. Seharusnya jika terjadi ketidaksesuaian 

barang yang telah dikirimkan, pihak dropshipper harus bertanggung 

jawab untuk mengganti yang sesuai dengan ekspetasi konsumen. Dan 

pihak dropshipper harus bertanggung jawab atas segala kerusakan, 

cacat, atau perbedaan warna yang tidak sesuai dengan yang telah di 

janjikan.  

B. Saran 

1. Menurut penulis, para calon pembeli dalam praktik jual beli online 

sistem dropshipping di ritel wilayah Ponorogo, hendaknya mencari tahu 

apakah dropshipper ini dapat amanah dan menjual barang yang 

berkualitas bagus atau tidak. Dan sebaiknya sebagai seorang 

dropshipper harus melakukan kerjasama dan mendapatkan izin secara 

langsung oleh supplier. 

2. Untuk mendapatkan kualitas produk yang baik, sebaiknya calon 

pembeli memilih dropshipper yang sudah memiliki reputasi baik dan 

bekerjasama langsung dengan supplier. 
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