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ABSTRAK 

Ma’arif, Khusnul. 2015. Tinjauan Hukum  Islam Terhadap Praktik Jual Beli 

Pakaian  Sistem Dropshipping Melalui Aplikasi Blackberry Messenger  ( Studi 

Kasus Pada Mahasiswa STAIN Ponorogo. 

Pembimbing, Drs H. Agus Romdlon Saputra M. Ag 

Kata kunci : jual beli online, jual beli pakaian sistem dropshipping 

Dalam ajaran agama Islam jual beli harus memenuhi baik rukun maupun  

syarat jual beli. Jika syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi semua berakibat 

pada tidak sahnya  transaksi jual beli yang dilakukan. Dropshipping adalah sistem 

jual beli yang memungkinkan dropshipper menjual barang hanya bermodal foto. 

Setelah terjadi transaksi dan pembeli sudah melakukan transfer ke rekening 

dropshipper maka dropshipper akan melakukan transfer sekaligus memesan 

barang yang akan dibeli oleh pembeli sekaligus alamat, nomor ponsel pembeli, 

selanjutnya suplier akan mengirim barang kepada pembeli. Salah satu syarat yang 

harus dipenuhi dalam jual beli adalah memiliki secara utuh barang yang akan 

diperjual belikan, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah secara 

hukum Islam. Seperti halnya praktik jual beli pakaian sistem dropshipping 

melalui aplikasi blackberry messenger yang biasa dilakukan oleh mahasiswa 

STAIN Ponorogo. 

Berawal dari kejadian tersebut penulis ingin meneliti seperti apa praktik 

jual beli pakaian sistem dropshiiping yang terjadi di lingkup STAIN Ponorogo, 

peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap obyek jual beli pakaian sistem dropshipping menggunakan 

aplikasi blackberry messenger  ? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

akad jual beli pakaian sistem dropshipping menggunakan aplikasi blackberry 

messenger  ? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian masalah 

jika terjadi wanprestasi dalam jual beli pakaian sistem dropshipping 

menggunakan aplikasi blackberry messenger?. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti meggunakan pendekatan 

kualitatif dalam penelitianya. Dalam teknik pengumpulan data peneliti 

menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dalam 

teknik analisis data  adalah reduksi data, penyajian data dan pengambilan 

kesimpulan. 

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (1) ditinjau dari hukum 

Islam, obyek jual beli pakaian merupakan barang yang boleh diperjualbelikan 

karena tergolong barang yang suci dan bisa disucikan, sekaligus memberikan 

manfaat bagi manusia, sedangkan dari segi kepemilikan apabila pakaian yang 

diperjualbelikan adalah hasil kerjasama antara dropshipper dan supplier maka 

hukumnya sah karena tergolong wakalah dalam jual beli, jika tanpa ada kerja 

sama maka hukum jual beli adalah tidak sah karena objek jual beli bukan milik 

dropshipper dan dropshipper tidak mendapatkan izin dari pemilik pakaian 

(suplier).(2) ditinjau dari hukum Islam akad yang digunakan adalah akad jual beli 
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salam dan itu diperbolehkan. (3) menurut hukum Islam dalam penyelesaian 

masalah dalam jual beli pakaian sistem dropshipping ini, dropshipper 

memberikan syarat dan ketentuan bahwa barang yang di beli dapat ditukar ketika 

barang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, artinya dropshipper 

memberikan hak khiyar kepada pembeli, dan hal tersebut sesuai dengan hukum 

Islam untuk mencegah terjadinya kerugian atau kecurangan dalam jual beli.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan 

kedua  dari segi istilah. Menurut bahasa artinya saling bertindak, saling 

berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat 

dibagi  menjadi dua macam, pengertian dari arti luas dan arti sempit. Definisi   

pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk 

mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan dunia. Definisi pengertian 

muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur 

hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh 

dan mengembangkan harta benda.
1
  

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan 

transaksi jual beli. Hal ini dapat dilihat dari trend perkembangan pembelian 

suatu produk yang semakin pesat. Jual beli didalam perdagangan dapat timbul 

jika terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang 

dikehendaki. 

Transaksi yang dilakukan dengan cara yang konvensional yakni sistem 

perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu langsung. Barang yang 

akan dijual berada di dekat pembeli, beralih kepada sistem online yang 

kebalikan dari jual beli yang biasanya (konvensional) dimana pembeli dan 

penjual tidak bertemu langsung dan barang yang diperjual belikan hanya 

                                                           
1
 Hendi Suhendi, Fiqh muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 1.  
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berbentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang 

akan dijual. Mengakibatkan transaksi dapat dilakukan setiap saat dengan cara 

mengakses sistem produk yang diinginkan dalam jaringan internet. Transaksi 

perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet 

merupakan proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga 

pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.  

Belakangan ini bisnis online di Indonesia meningkat dengan pesat, hal 

ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh toko ataupun    

konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Banyak pebisnis    

kecil, UKM sampai ibu-ibu rumah tangga yang mulai berjualan diinternet. 

Bisnis online memang sangat potensial karena menjangkau calon konsumen 

yang luas, dari seluruh Indonesia hingga seluruh dunia. Jenis-jenis barang 

yang diperjual belikan secara online sangat beragam mulai dari kebutuhan 

pokok, kebutuhan sekunder sampai kebutuhan tersier. Tempat jualannya juga 

bermacam-macam, sepertihalnya melalui website, jualan lewat facebook atau 

bahkan lewat BBM di perangkat Blackberry maupun Android. BlackBerry 

Messenger disingkat BBM adalah aplikasi pengirim pesan instan yang 

disediakan untuk para pengguna perangkat BlackBerry. Aplikasi ini 

mengadopsi kemampuan fitur atau aktivitas yang populer di kalangan 

pengguna perangkat telepon genggam.  Pada BlackBerry Messenger memiliki 

fasilitas untuk melakukan percakapan secara berkelompok memang sudah ada. 

fasilitas percakapan secara berkelompok ini bisa disertai dengan subyek 

obrolan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna membuat atau bergabung 

http://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengirim_pesan_instan
http://id.wikipedia.org/wiki/BlackBerry
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dengan grup seseorang untuk tetap terhubung dan berbagi pengalaman secara 

waktu yang asli. Pengguna juga dapat melakukan percakapan maya dan 

berbagi pembaharuan lokasi, alamat, kalender, foto, daftar dan banyak lagi. 

Satu grup dapat menampung sebanyak 30 anggota. 

Sistem jual beli melalui media online dapat dibedakan menjadi 2 

macam. Yang didalamnya memiliki sistem dan tata cara yang berbeda, 

pertama adalah sistem reseller, dari segi kalimat dapat diartikan re- yang 

artinya mengulang sell- menjual dan akhiran -er  yang berarti adalah pelaku 

dari tindakan jual beli itu sendiri, jadi reseller dapat diartikan sebagai orang 

yang menjual barang dengan sistem barang yang diperjuabelikan dibeli 

terlebih dahulu oleh penjual tersebut
2
. Sedangkan bentuk jual beli yang kedua 

adalah sistem dropshipping, sistem ini berbeda dengan sistem reseller 

dropshipper adalah agen yang menjual produk dari supllier, dan tidak 

memiliki sendiri barang yang diperjualbelikan, sehingga dropshipper hanya 

menjual informasi terkait barang yang disediakan oleh supplier
3
. 

Salah satu kendala utama untuk pebisnis online adalah menyediakan 

barang yang harus dijual. Stok barang jelas membutuhkan modal, yang kadang 

menjadi masalah besar bagi pebisnis dengan modal kecil. Pada saat ini muncul 

satu model bisnis online internet marketing dengan istilah dropshipping, 

diartikan suatu usaha penjualan tanpa harus memiliki produk apapun.
4
 

Dropshipping merupakan model jual beli online yang mana proses penjualan 

                                                           
2
 http://fredicksonsinaga.blogspot.com/2013/perbedaan-antara-reseller-dan-dropshiiper 

diakses 18:30 minggu 22 maret 2015 
3
 Ibid. 

4
 Derry Iswidhar Majajaya, Dropshippingping Cara Mudah Bisnis Online (Jakarta: PT 

Elex Media Komputindo, 2012), 5. 

http://fredicksonsinaga.blogspot.com/2013/perbedaan-antara-reseller-dan-dropshiiper%20diakses%2018:30
http://fredicksonsinaga.blogspot.com/2013/perbedaan-antara-reseller-dan-dropshiiper%20diakses%2018:30
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produk tanpa harus memiliki modal apapun dimana penjual tidak perlu 

mengurus pengiriman barang kepada pembeli.  

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 07 Januari 2015 dengan 

saudari Khusnia mahasiswi semester 4 bahwasanya jual beli melalui BBM 

berbeda dengan jual beli konvensional karena para penjual hanya 

menyediakan sarana pemasaran BBM diperangkat Blackberry android. Proses 

penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun dimana penjual tidak 

perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Dengan begitu, bisnis ini tidak 

memerlukan modal dan penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu 

untuk dijual, melainkan setelah  pembeli membayar item yang dibeli, penjual 

akan membayar harga kepada penyedia barang atau supplier dan mengirim  

kepada pembeli
5
. Toko atau produsen akan mengirim produk kepada 

pelanggan langsung, dan selisih antara harga toko dan harga penjual adalah 

keuntungan penjual. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya sistem ini menjadi hal baru 

yang dikategorikan sebagai model dalam bermu‟amalah. Disinilah peneliti 

dituntut kepekaannya terhadap fakta hukum dalam aktivitas jual beli karena 

gagal memahami fakta berarti gagal menghukumi sesuatu. 

Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi 

oleh „akid, yakni ia harus memiliki ahliyah dan wilayah. Ahliyah di sini 

bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan 

transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh dan 

                                                           
5
 Lihat transkrip wawancara nomor 04/1-W/25-V/2015 dalam laporan hasil penelitian ini 
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berakal. Wilayah bisa di artikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang 

mendapat legalitas syar’i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.  

Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali, atau wakil atas 

suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk  

mentransaksikannya.
6
. Dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau 

kememilikan orang lain, jika terdapat hak orang lain maka akad menjadi  

mauquf (berhenti). Seperti menjual barang yang sedang digadaikan, barang 

yang sedang disewakan. Jual beli ini bersifat mauquf (berhenti) pada 

persetujuan orang yang menerima gadai atau sewanya.
7
 Adapun syarat jual 

beli menurut hampir semua mazhab yang berkaitan dengan „aqid (para pihak) 

harus mumayyiz, dan syarat yang berkaitan dengan shighat akad jual beli harus 

dilaksanakan dalam satu majlis. Keduanya terdapat persesuaian dan tidak 

terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi 

dengan periode waktu tertentu,  sedangkan syarat yang berkaitan dengan 

obyek jual beli harus berupa mal mutaqawwim (ada  harganya), suci, wujud 

(ada), diketahui secara jelas dan dapat diserah terimakan.
8
 Syarat-syarat ini 

tentunya berbeda dengan jual beli yang dilakukan melalui internet. Jual beli 

melalui internet, barang-barang yang diperjualbelikan adalah termasuk benda 

yang manfaat dan bukan benda najis, maka ini sah dan boleh diperjualbelikan 

menurut hukum Islam. Namun akad jual beli melalui internet berbeda dengan 

akad jual beli biasa menurut hukum Islam, dimana pihak penjual dan pembeli 

                                                           
6
Dimyauddin Djuwaini,Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka   Pelajar,  

2008), 56.  
7
Ibid, 77. 

8
Gufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo   Persada, 

Cet. I, 2002), 124 - 125. 
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tidak bertemu secara langsung (satu majlis) tetapi pihak penjual dan pembeli 

hanya diwakilkan dengan media komputer atau smartphone. Hal ini tentunya 

akan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad jual beli melalui internet 

tersebut menurut hukum Islam.  

Berangkat dari beberapa fenomena tersebut maka penulis mengangkat 

judul terkait dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli 

Pakaian Sistem Dropshippinging Melalui Aplikasi Blackberry Messenger 

(Studi Kasus Pada Mahasiswa STAIN Ponorogo)”.  

B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah dalam memahami konsep dalam judul maka 

peneliti memberikan penjelasan yaitu : 

1. Dropshippinging : suatu usaha penjualan tanpa harus memiliki produk 

apapun. Dropshipping merupakan model jual beli online yang mana proses 

penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun simana penjual 

tidak perlu mengurus pengiriman barang kepada pembeli.
 9

  

2. Jual beli: menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara yang 

tertentu (akad) 

3. Pakaian: bahan tekstil atau serat maupun bahan lain yang berfungsi 

sebagai alat penutup tubuh. 

4. Blackberry messenger: aplikasi pengirim pesan instan yang disediakan 

untuk para pengguna perangkat BlackBerry, android, dan ios 

5. Supplier : pihak yang menyediakan barang untuk dijual bagi dropshipper. 

                                                           
9
 Derry Iswidhar Majajaya, Dropshippingping Cara Mudah Bisnis Online (Jakarta: PT 

Elex Media Komputindo, 2012), 5. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengirim_pesan_instan
http://id.wikipedia.org/wiki/BlackBerry
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C. Rumusan Masalah  

Dalam penelitian ini peneliti menentukan rumusan masalah yang akan 

dibahas mengenai praktek jual beli pakaian melalui aplikasi blackberry 

messenger sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap obyek jual beli pakaian sistem 

dropshipping menggunakan aplikasi blackberry messenger ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli pakaian sistem 

dropshipping menggunakan aplikasi blackberry messenger ? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian masalah jika 

terjadi wanprestasi dalam jual beli pakaian sistem dropshipping 

menggunakan aplikasi blackberry messenger?  

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut  

1. Tinjauan hukum Islam terhadap obyek jual beli pakaian sistem 

dropshipping menggunakan aplikasi blackberry messenger. 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli pakaian sistem 

dropshipping menggunakan aplikasi blackberry messenger. 

3. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian masalah jika terjadi 

wanprestasi dalam jual beli pakaian sistem dropshipping menggunakan 

blackberry messenger 

 

. 
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E. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian dalam penelitian ini memiliki 2 manfaat sebagai 

berikut  

1.  Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan 

dibidang jual beli. Terlebih dalam jual beli online sistem dropshipping 

melalui aplikasi blackberry messenger. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pelaku praktek jual beli pakaian dengan sistem dropshipping, 

sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan praktek jual belii 

tersebut 

b. Bagi konsumen jual beli sistem dropshipping, sebagai bahan 

pertimbangan dan pengetahuan untuk dapat memilih jual beli yang 

memang halal 

c. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan, pengalam dan sebagai 

sumbangsih penelitian ilmiah agar dapat dikembangkan lebih lanjut. 

F. Telaah Pustaka 

Terkait dengan penelitian jual beli pakaian secara online telah dibahas 

pada penelitian sebelumnya sebagai berikut : 

1. Skripsi ditulis oleh Rahmad Anwar Ferdian/08380006/fakultas syariah dan 

hukum/ UIN Sunan Kalijaga/2013 dengan judul penelitian “Tinjauan 

hukum Islam terhadap jual beli dengan model periklanan di website 

tokobagus.com”. Hasil penelitian jual beli ditoko bagus mutlak dipenuhi 
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beberapa unsur antara lain aqad, khiyar, dilihat dari barang yang diperjual 

belikan, uang pokok, proses pembayaran, jika semua itu telah sipenuhi 

maka transaksi jual beli dengan periklanan jual tokobagus.com 

diperbolehkan.  

2. Skripsi ditulis oleh Wahyu Elma N/050710101039/fakultas 

hukum/Universitas Negeri Jember/2011, dengan judul penelitian ”Aspek 

hukum transaksi jual beli secara online dengan menggunakan media 

facebook ”. Metode penelitian legal research (normatif), adapun hasil 

penelitian adalah syarat dalam pelaksanaan jual beli dalam e-commerce 

tidak terpenuhi secara utuh terurtama dalam hal kecakapan karena sulit 

untuk mengetahui apakah para pihak dalam e-commerce tersebut sudah 

berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau tidak. Tetapi selama 

transaksi tidak merugikan salah satu pihak. Ketika terjadi wanpres maka 

bisadiselesaikan melalui 2 jalur yakni litigasi dan nonlitigasi.  

3. Skripsi yang ditulis oleh Aulia/121020220020/prodi S1-Sistem 

informasi/Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer/ 

STIMIK Ubudiyah/2013 dengan judul skripsi “ Sistem penjualan baju 

berbasis web pada toko Khadafi ”. Dengan hasil penelitian adalah dengan 

menggunakan web pada toko Khadafi sangat membantu staff dalam 

bekerja agar mempermudah serta mempercepat proses baju masuk dan 

penjualan keluar pada bagian toko khadafi untuk meningkatkan sistem 

pengagendaan jual beli baju.  
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4. Skripsi yang ditulis oleh M. Fatchul Fauzi/242062022/prodi 

muamalah/Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul 

skripsi “ Jual Beli Online Prespektif Fiqih (Studi Kasus Di Toko Reog 

Ponorogo) ” dengan hasil penelitian adalah akad yangdilakukan dalam ual 

beli online di toko reog adalah diperbolehkan secara fiqih, karena secara 

tidak langsung akad ijab qabul telah terpenuhi berdasarkan perwakilan 

berupa pengiriman uang yang berarti pihak pembeli telah menyetujui 

harganya dan perwakilan berupa pengiriman barang oleh penjual. Objek 

jual beli yang ada di toko reog adalah memenuhi syarat objek jual beli 

menurut fiqih. Penyelesaian masalah/ sengketa yang terjadi apabila terjadi 

kerusakan terhadap barang yang telah dikirim juga sesuai dengan 

prespektif fiqih islam. 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah peneliti 

melakukan penelitian terkait dengan jual beli online yang di spesifikasikan 

terhadap pakaian. Dalam proses jual beli peneliti memilih melalui jalur media 

aplikasi blackberry messenger  dan menggunakan metode penelitian  field 

research dengan pendekatan kualitatif. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian dan pendekatan  

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research). Dalam hal ini objek penelitian adalah proses jual 

beli online pakaian melalui blackberry messenger. Adapun pendekatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian 
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yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian.
10

 Karena penelitian ini untuk memahami fenomena 

tentang jual beli pakaian melalui blackberry messenger yang ada di STAIN 

Ponorogo, maka pendekatan yang di gunakan adalah kualitatif. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini di lakukan di STAIN Ponorogo. Karena 

penulis mengamati kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh sebagian 

mahasiswa STAIN Ponorogo yang mengakibatkan pada kegemaran untuk 

berbelanja, untuk menyalurkan hasrat berbelanja, jual beli online merupakan 

alternatif berbelanja dengan mudah karena dapat dilakukan dimanapun dan 

kapanpun. Selain itu, STAIN ponorogo merupakan kampus yang berbasis 

Islam sehingga idealnya segala tindakan setidaknya sesuai dengan syar‟i. 

3. Sumber Data  

Dalam penelitian kualitatif, dalam menentukan sumber data adalah 

ketepatan sumber yang digunakan baik sumber lembaga maupun orang. 

Sumber data penelitian dapat dibagi menjadi 3 yaitu person (sumber data 

berupa orang), place (sumber data berupa tempat atau lokasi), dan paper 

(data berupa sumber). 
11

  

a. Person yaitu bentuk data yang bisa memberikan data berupa 

jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui 

angket. Dalam penelitian ini yang nantinya menjadi sumber 

                                                           
10

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

2005), 6. 

11
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Bhineka 

Cipta, 1998), 144-145.  
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data adalah informan yaitu yang terdiri dari Eka Lupitasari, 

Khusnia, Aryunita, Najib Ahmad, Risalatul Mahmudah, Nufry 

selaku penjual. Anisa Majid dan Mar’atus Sholikhah selaku 

pembeli.  

b. Place yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa 

keadaan diam dan bergerak. Diam misalnya ruangan, 

kelengkapan alat, wujud benda. Bergerak misalnya aktifitas, 

kinerja. Dalam penelitian ini sumber data sebagai sasaran data 

adalah aktifitas mahasiswa yang menjual olshop dan pembeli 

olshop.  

c. Paper yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa 

huruf, angka, gambar dan simbol-simbol. Dalam hal ini yang 

cocok menggunakan dokumentasi. Data penelitian ini terkait 

tentang sejarah berdirinya STAIN Ponorogo, fasilitas STAIN 

Ponorogo, sarana prasarana, tata aturan antara supplier dan 

dropshipper, aktifitas group olshop BBM, percakapan antar 

pengguna group serta dokumen lain yang dapat menunjang 

penelitian ini.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai 

berikut: 
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a. Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) dengan mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan.
12

  

Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah  

1) Eka Lupitasari sebagai Admin Olshop Arita sebagai penjual 

2) Najib Ahmad sebagai penjual Olshop Beneflo  

3) Khusnia sebagai dropshiper dari dropshipper lain 

4) Aryunita sebagai penjual Olshop  

5) Risalatul Mahmudah sebagai penjual Olshop 

6) Nufry sebagai penjual Olshop nuph fashion  

7) Mar’atus sholikhah sebagai pembeli 

8) Anisa majid sebagai pembeli  

Hasil informasi yng didapat tersebut selanjutnya dicatat dalam transkip 

wawancara  

a. Dokumentasi yaitu perolehan data-data dari dokumen-dokumen dan 

lain-lain.
13

 Untuk menguatkan data-data dalam penelitian, maka 

mendokumentasikan data-data yang didapatkan dalam penelitian  

sangat penting. Data yang diperoleh dari dokumentasi adalah tentang 

sejarah berdirinya STAIN Ponorogo, fasilitas STAIN Ponorogo, sarana 

prasarana, tata aturan antara supplier dan dropshipper, aktifitas group 

                                                           
12

 Ibid, 135. 
13

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

Cipta, 1998), 146. 
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olshop BBM, percakapan antar pengguna group serta dokumen lain 

yang dapat menunjang penelitian ini.  

5. Teknik pengolahan data 

Dalam pembahasan penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengolahan data sebagai berikut : 

a. Editing yaitu: memeriksa kembali semua data yang diperoleh 

terutama dari segi kesempurnaan, kejelasan makna, kesesuaian dan 

keserasian satu dengan yang lainnya, toleransi dan keseragaman 

kelompok data. 

b. Organizing yaitu : mengatur dan menyusun data secara sistematis 

yang dipelukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan. 

c. Penemuan hasil research (penelitian) yaitu melakukan analisa data 

dari hasil organizing dengan menggunakan kaidah teori dan dalil, 

sehingga diperoleh kesimpulam tertentu sebagai jawaban dari 

pertanyaan dalam rumusan masalah. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematis pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab 

terdiri dari sub-sub bab yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut: 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara 

umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi penulisan skripsi 
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ini, yang kemudian meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan. Sehingga pada 

bab ini sangat penting untuk diadakan pada penulisan karya tulis ini, 

dan kemudian kami beri sub bab “Pendahuluan” 

Bab II: jual beli dan penyelesaian masalah dalam jual beli 

Bab ini merupakan landasan teori terkait jual beli, yang didalamnya 

berisi tentang, pengertian jual beli dasar hukum jual beli, rukun dan 

syarat jual beli, macam-macam jual beli. 

Bab III: Gambaran Umum Tentang Jual Beli Pakaian Melalui Blackberry 

 Messengger  

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran secara umum 

pengertian dan perkembangan aplikasi BBM, latar belakang terjadinya 

jual beli melalui BBM, cara bertransaksi dalam jual beli melalui 

aplikasi BBM. Masalah yang timbul akibat transakasi melalui BBM. 

Bab IV: Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Aplikasi 

Blackberry Messenger  

Bab ini akan membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap akad jual beli pakaian menggunakan aplikasi blackberry 

messenger, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap obyek jual beli 

pakaian menggunakan aplikasi blackberry messenger, bagaimana 

tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian masalahjika terjadi 
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wanprestasi dalam jual beli pakaian menggunakan blackberry 

messenger.  

 

Bab V: Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yang 

berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan 

permasalahan, serta saran-saran dari penulis yang merupakan harapan 

penulis yang ditujuakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

praktik jual beli pakaian menggunakan aplikasi blackberry messenger . 

maka Dalam sub bab ini pemulis beri judul “Penutup” 
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BAB II 

JUAL BELI DAN PENYELESAIAN MASALAH DALAM JUAL BELI 

A. Pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli 

1. Pengertian jual beli 

Secara Etimologi jual beli menurut bahasa arab adalah Jual beli 

باء-يبيع diucapkan بعت secara bahasa merupakan masdar dari kata (البيع)  

bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata الباع karena 

masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk 

mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan 

pembelian disebut البيعا ن. Jual beli diartikan juga “pertukaran sesuatu 

dengan sesuatu”. Kata lain dari al-bai’ adalah al-shirah, al-muba>dalah dan 

altija>rah14
 

 Sedangkan menurut istilah sendiri terdapat beberapa perbedaan 

pendapat terkait definisi jual beli adapun menurut Sayyid Sabiq adalah : 

َاٍل َعَلى َسِبْيِل التَ َراَضى اونِتَقُل ِمْلُك بعوض على الوجه اما  ُمَباَدَلُة َماٌل ِِ

 دون فية

                                                           
14

 Sayyid Sabiq, Fiqih as-sunnah, juz 3(Semarang: Toha Putra, t.t), 126. 
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Artinya : “Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling 

meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara 

yang dibolehkan”.
15

 

 

Menurut Taqqiyudin, adalah : 

َْْا ٍب وقُبوٍل على ا لَوجِه امادون فيه  ُمَباَد َلُة مال قَا بلَن لِلَتصر ِف بِِا 

Artinya: “Saling menukar harta dengan (harta) oleh dua orang 

untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ija<b dan qabu<l sesuai dengan 

syara‟ “ .16
 

Sedangkan pengertian jual beli menurut madzhab Hanafiah pengertian jual 

beli secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang sepadan 

melalui cara tertentu yang bermanfaat, adapun menurut syafi’iyah dan Hanabilah, 

bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk 

pemindahan milik dan kepemilikan.
17

 

Fuqoha Malikiyah memiliki pandangan bahwa jual beli dapat di 

klasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli 

yang bersifat khusus, jual beli dalam sifat umum adalah suatu perikatan tukar 

menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikamatan. Artinya sesuatu yang 

                                                           
15

 Ibid., 
16

 Qomarul Huda ,Fiqih Mu‟amalah (Yogyakarta: Teras, 2011),52. 
17

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenada Media Group, 

2012), 101.  
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bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa bentuk dan ia berfungsi 

sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
18

   

Jual beli secara khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang memiliki 

kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang 

mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya 

dapat di realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang 

baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut 

telah diketahui sifat-sifatnya atau kriteria barang telah diketahui sebelumnya 

terlebih dahulu.
19

 

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syariatkan, dalam 

arti telah diatur dan ditentukan hukumnya dengn jelas dalam Islam, dan berkenaan 

dengan hukum taklifi. Jual beli hukumnya adalah diperbolehkan.
20

 

Dari berbagai macam definisi jual beli yang telah ada diatas maka dapat di 

tarik garis kesimpulan dalam jual beli itu memiliki beberapa unsur diantaranya, 

tukar menukar, adanya pengalihan kepemilikan, adanya pengganti, berdasarkan 

kerelaan, dan dengan cara yang telah dibenarkan menurut aturan syara’. 

2. Dasar hukum jual beli 

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang telah diperbolehkan dalam 

Islam, baik dari ayat Al-Qur’an, hadits maupun pendapat ulama Islam, asalkan 

semua kriteria rukun dan syarat dalam jual beli telah terpenuhi dengan benar, 

Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut: 

                                                           
18

 Qumarul Huda, 53. 
19

 Qomarul Huda, 53.  
20

 Ash-Shadiq Abdurahman Al-Garyani, Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer  

(Surabaya: Pustaka Progresif,2004), 3. 
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a. Al-qur’an 

 Firman allah SWT. Dalam surat Al-baqarah ayat 275: 

    

    
“.. padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 

Dalam surat an-nisa’ ayat 29:  

  

   

  

    

      
Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.  21
 

 Dua ayat diatas merupakan dasar hukum dalam melakukan 

transaksi jual beli yang terkandung dalam Al-Qur’an, dalam ayat pertama 

jelas disebutkan Allah telah menghalalkan jual beli dan melarang 

mendapatkan keuntungan dengan jalan riba, kemudian di surat an-nisa ayat 

29 telah dijelaskan dilarang mendapatkan (memakan) harta orang lain 

kecuali dengan jalan yang telah diperbolehkan yaitu dengan jual beli dan 

harus berdasar pada kerelaan atau tanpa adanya unsur paksaan. 

b. Hadits 

                                                           
21

 Qomarul Huda, 54 
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Selain Al-Qur’an sebagai sumber utama umat Islam dalam menjalani 

setiap kegiatan ibadah dan bermuamalah, hadits juga banyak yang 

menjelaskan tentang jual beli. 

 Adapun landasan jual beli yang berasal dari hadits Rasulullah 

SAW. Sebagaimana sabda Rasul : 

 ِاَ َا البَ ْيُ  َعْ  َ راضَ 

 Artinya : “sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar 

kerelaan”.(Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah) 22
 

 َ اى الَكَسُب اطَِيُب؟قال :َسَأَل . م.ص.َعْ  رِفَاَعِة ِبْ  رَاِف  اََن الَنِِ

ُروٍر , َعَ َل الَر ُجِل بَِيِ  ِ : (روا  لبز ر و صحه احا كم ),وَُكُل بَ ْي  َمب ْ  

 Artinya: “Dari Rifa‟ah bin rafi‟ bahwasanya nabi SAW ditanya 

apakah pencaharian yang lebih baik? Jawabnya : “ bekerja dan tiap-tiap 

jual beli yang mabrur”. 23
 

 Jual beli mabrur dalam hadits diatas dimaksudkan adalah jual beli 

yang tidak adanya unsur tipu menipu, dan sengaja untuk merugikan orang 

lain. 

c. Ijma’ 

                                                           
22

 Ibid., 54 
23

 Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulugh Al-Maram, terj, a. Hasan (Bandung:Diponegoro, 2001), 

381. 
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Selain Al-Qur’an dan hadits rasul dalam Islam dikenal sumber 

hukum ketiga yakni ijma‟ para ulama Islam yang juga bisa dijadikan 

sumber hukum, dan para ulama telah sepakat bahwasanya hukum jual beli 

adalah diperbolehkan, ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan 

manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang 

lain, dan kepemilikan  sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun 

harus ada kompensasi atau imbal baliknya dalam memperolah sesuatu 

yang masih menjadi hak milik orang lain, sehingga dengan disyariatkanya 

jual beli tersebut serupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan 

dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat 

hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.
24

 

Dapat diambil kesimpulan bahwasannya hukum jual beli 

diperbolehkan asalkan tidak ada unsur riba didalamnya, tidak 

mendapatkan (memakan) harta orang lain kecuali dengan jalan yang telah 

diperbolehkan yaitu dengan jual beli dan harus berdasar pada kerelaan atau 

tanpa adanya unsur paksaan, tanpa tipu daya dan tidak merugikan orang 

lain.  

3.  Rukun Dan Syarat Jual Beli 

2. Rukun jual beli 

Jual beli akan dikatakan sah dan halal apabila telah 

memenuhi semua syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Islam, 

                                                           
24

 Dimyuddin Djuaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), 

73. 
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mengenai rukun jual beli terdapat beberapa perbedaan pendapat 

ulama’. 

Menurut pendapat madzhab Hanafi rukun jual beli hanya ada 

satu yaitu ija>b (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabu>l (ungkapan 

dari penjual). Menurut madzab ini yang menjadi rukun jual beli 

hanyalah kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi.
25

 

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara kedua belah pihak 

yang melakukan transaksi jual beli, akad ini dikatakan sebagai inti 

dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut jual beli 

tidak mungkin terjadi dan sah transaksinya, dengan terbentuknya akad 

maka kerelaan mengikutinya, memang kerelaan tidak dapat dilihat 

dengan indra, karena ia berhubungan dengan hati, namun dengan 

terjadinya akad itu melambangkan bahwa kedua belah pihak telah rela 

dalam melakukan jual beli.  

Sebagaimana sabbda rasulullah: 

ُِقَ  اِثْ َنا ِن اَِ َعْ   ََ يَ ْف ِّ ص م قا ل ََ َعْ  اى هريرة رضي اه عنه ع  الن

  َ َراض

                                                           
25

 Rachmat Syafi’i, Fiqh Muamalah (Bandung:Pustaka Setia. 2006), 35. 
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“ Dari Abu Hurairoh R.A dari Nabi SAW., bersabda: 

janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum mereka 

saling meridhai”26
 

Menurut Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli 

itu ada empat yaitu: 

a. Adanya orang yang berakad atau muta’aqidayn (penjual dan 

pembeli) 

b. Ada sigha>t (lafadz, ija<b qabu<l) 

c. Ada barang yang diperjualbelikan 

d. Ada nilai tukar pengganti barang.
27

 

Menurut ulama Hanafiyah orang yang berakad, barang yang 

dibeli, dan nilai tukar pengganti barang tidak termasuk dalam rukun 

jual beli melainkan terdapat pada syarat jual beli.
28

 

3. Syarat jual beli 

Selain terpenuhinya rukun jual beli, jual beli tidak akan sah 

apabila tidak terpenuhinya syarat-syaratya. Adapun mengenai syarat 

jual beli ini terdapat banyak perbedaan pendapat oleh para ulama 

madhab, bai itu mengenai akad, aqi>d, ataupun dalam mauqud’alaih, 

sekilas beberapa pedapat terkait syarat menurut beberapa ulama: 

a. Syarat akad 

Akad adalah pertalian antara ija>b dan qobu>l yang dibenarkan 

oleh syara‟ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.
29

 

                                                           
26

 Qomarul, 55. 
27

 M. Ibnu Qosim, Fathu Al-Qarib Al-Mujib (t.t, Syirkah Al-Ma’arif. T.t) 30 
28

 Ibid, 30.  
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Syarat akad dalam jual beli para ulama memiliki pandangan 

tersendiri sebagai berikut :  

1) Menurut Hanafiyah syarat akad jual beli sebagai berikut : 

a) Adanya penyesuaian antara ija>b dan qabu>l. Terlaksananya 

ijab qabul tidak harus di ungkapkan dengan perkataan 

tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan 

ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkan, ukuran 

ijab qabul adalah kerelaan yang terbentuk pasca terjadinya 

ijab qabul.30
 

b) Berlangsung dalam majelis akad,  

c) Memenuhi Syarat luzum (kemestian) yaitu tidak adanya hak 

khiya>r yang memberikan pilihan kepada masing-masng 

pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.
31

 

d) Memenuhi Syarat sighat yang bersifat umum adalah jual 

beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur 

yang merusaknya, yakni: jahalah (ketidak jelasan), ikrah 

(paksaan), tawqif  (pembatasan waktu), gharar (tipu daya), 

dhara>r (aniaya) dan persyaratan yang merugikan orang 

lain
32

. Adapun syarat sihhah yang bersifat khusus adalah: 

Penyerahahan dalam jual beli benda bergerak, Kejelasan 

                                                                                                                                                               
29

 Gemala Dewi Dkk, Hukum Perikatan Islam, (Jakarta: Fajar interpratama mandiri , 

2005),53. 
30

 Qomaru, 56. 
31

 Ibid, 121. 
32

 Gufron Al-Mas’adi, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002), 121. 
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mengenai harga pokok dalam hal al-bay’ al-murabahah, 

Terpenuhinya sejumlah kiteria dalam hal al-bay’ al-salam, 

Tidak mengandung unsur riba>. 

e) Memenuhi syarat pelaksanaan akad ada dua, yaitu: benda 

dimiliki aqid atau berkuasa untuk melakukan akad, benda 

yang diperjualbelikan tidak mengandung hak orang lain.  

2) Menurut ulama Malikiyah, syarat akad jual beli adalah tempat 

dan akad harus bersatu, pengucapan ija>b dan qabu>l tidak 

terpisah, tidak ada jeda yang terlalu lama atau telah terjadi 

perpisahan antara penjual dan pembeli). 

3) Menurut Ulama Hanabilah, syarat akad jual beli adalah berada 

pada tempat yang sama, tidak terpisah antara ijab dan qabul, 

tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berkaitan langsung 

dengan kegiatan jual beli yang sedang berlangsung. 

4) Menurut syafiiyah, Syarat akad jual beli adalah  

a) Berhadap-hadapan, Ija>b qabu>l tidak terpisah, Bersesuaian 

antara ija>b dan qabu>l sempurna. 

b) Ditunjukkan kepada seluruh badan yang akad. 

c) Qabul yang diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab 

orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak 

bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, atau wakil 

yang berkuasa. 

d) Harus menyebutkan barang dan harga 
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e) Ketika mengucapkan sighat harus beserta niat. 

f) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna, jika seorang 

yang harusnya mengucapkan qabul itu gila mendadak, 

maka jual beli batal. 

g) Tidak Mengkaitkan akad dengan sesuatu yang tidak ada 

hubunganya dengan transaksi jual beli. 

h) Tidak dikaitkan dengan waktu. 

b. Syarat Pelaku (aqi>d) 

Dalam pelaksanaan jual beli pelaku akad perlu juga diperhatikan 

untuk mencapai sahnya suatu akad. Syarat pelaku akad menurut 

beberapa ulama sebagai berikut : 

1) Ulama Malikiyah mengemukakan syarat pelaku (aqid) adalah 

penjual dan pembeli harus mum<ayiz, keduanya merupakan 

pemilik barang atau yang telah dijadikan wakil, keduanya 

dalam keadaan suka rela, karena jual beli berdasarkan 

paksaan tidak sah, penjual harus sadar dan dewasa. 

2)  Ulama Hanabilah mensyaratkan sebagai berikut syarat 

pelaku jual beli 

a) Dewasa : Pelaku jual beli haruslah orang yang telah 

dewasa (baligh, dan berakal), kecuali atas barang yang 

sekiranya sepele atau telah mendapat izin dari walinya, 

dan memberikan unsur kemaslahatan. 
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b) Ada keridhaan : Masing-masing pelaku, antara penjual 

dan pembeli harus dalam keadaan yang benar-benar 

saling ridha, ikhlas dan tanpa adanya tekanan dari salah 

stu pihak ataupun pihak lain yang menginginkan terjadi 

transaksi jual beli tersebut. Ulama Hanabillah 

menghukumi makruh seseorang yang melakukan 

transaksi jual beli dalam keadaan yang terpaksa atau 

karena terdesak kebutuhan dengan harga yang tidak 

lazim
33

. 

1) Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa Syarat pelaku jual beli 

sebagai berikut :  

a) Dewasa dan sadar, pelaku jual beli haruslah orang yang 

sudah dewasa mampu menentukan tindakan dan 

mengetahui resiko dari setiap tindakan, berakal, 

menyadari dan dapat mempertanggungjawabkan atas 

semua yang dilakukan.  

b) Tidak dipaksa, atau tidak memiliki hak. 

c) Islam, dipandang tidak sah apabila orang kafir membeli 

kitab Al-Qur’an, Hadits, atau budak yang beragam Islam 

dari pemilik non Islam. 

d) Pembeli bukan musuh, umat Islam dilarang melakukan 

transaksi dengan orang yang menjadi musuh Muslim, 

                                                           
33

 Nasron Haroen,  Fiqih Muamalah (Jakarta:Gava Media Pratama, 2000), 118.  
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terlebih berkaitan dengan senjata atau apapun yang dapat 

mengahancurkan umat Islam
34

. 

Pada dasarnya syarat yang diajukan oleh ulama fiqih pada bagian 

syarat pelaku jual beli hampir sama yaitu dewasa dan dalam keridhaan 

sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan 

dengan orang yang non-muslim hukumnya tidak sah begitu pula transaksi 

jual beli yang dilakukan dengan orang yang memusuhi islam. 

c. Syarat barang yang diperjual belikan 

Ulama Hanafiyah yang berkenaan dengan objek jual beli adalah 

barangnya ada, berupa ma>l mutaqawwim, milik sendiri, dapat 

diserahterimakan ketika akad. Menurut Ulama malikiyah Syarat barang 

yang diperjualbelikan adalah bukan barang yang dilarang oleh syara‟, 

harus suci, maka bukan barang yang najis, memiliki manfaat, dapat 

diserahkan. Ulama syafi’iyah berpendapat Barang yang dijual belikan 

seharusnya suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendri atau 

menjadi wakil, jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang 

bertransaksi.
35

 Menurut ulama Hambali, syarat barang yang diperjual 

belikan adalah sebagai berikut  

1) Harus berupa harta. 

Barang yang diperjual belikan harus bermanfaat menurut 

pandangan syara’. Ulama’ Hanabillah melarang jual beli Al-
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Qur’an, baik kepada orang muslim, maupun kepada orang 

kafir, dengan alasan Al-Qur’an adalah kitab Allah, dengan 

memperjualbelikanya berarti tidak mengagungkan Firman 

Allah didalamnya. 

2) Barang Milik penjual secara sempurna, Barang diketahui 

oleh penjual dan pembeli, Barang dapat diserahkan ketika 

dalam akad, Barang, harga dan pelaku harus terhindar dari 

kemungkinan terjadinya riba. 

3) Harga diketahui oleh penjual dan pembeli, dan barang 

diketahui oleh penjual dan pembeli.  

4) Barang dapat diserahkan ketika akad. 

5) Terhindar dari unsur-unsur yang tidak sah.
 36

 

B. Jual beli salam 

1. Pengertian 

Jual beli salam menurut terminologis adalah transaksi  terhadap 

sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo 

dengan harga yang diberikan kontan ditempat transakasi.
37

 

Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu 

sebelum menerima barang daganganya, dan ini termasuk jual beli 

yang sah jika memenuhi semua persaratan yang telah ditentukan oleh 

Islam.
38
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2. Dasar hukum salam 

Jual beli salam memiliki dasar hukum Islam yang pasti maka dari 

itu kemudian jual beli ini di kategorikan sebagai jual beli yang 

diperbolehkan, dalil-dalil yang dapat dijadikan dasar hukum jual beli 

salam adalah surat Al- Baqa>rah 282 sebagai berikut: 

  

   

    

   

  

   

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermumalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kalian menuliskanya”. 

 Dari ayat diatas telah jelas jika dijadikan dasar hukum 

untuk jual beli salam selain sebagai dasar hukumnya, dalam ayat itu 

juga dijelaskan bahwasanya jika melakukan muamalah tidak tunai 

hendaklah dituliskan untuk menghindari terjadinya perselisihan, 

diantaranya wanprestasi oleh salah satu pihak ataupun mencegah 

terjadinya kelupaan yang sangat mungkin terjadi. 

 Selain ayat al-qur’an ada juga hadits yang dijadikan dasar 

hukum dalam jual beli salam, salah satu hadits yang diriwayatkan oleh 

Ibnu Majah, yang artinya :” Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa 
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rasulullah SAW. Datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan 

salaf  (salam) dalam buah-buahan, (untuk jangka waktu) satu, dua dan 

tiga tahun, beliau berkata : “ barang siapa yang melakukan salaf 

(salam) hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan 

timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang ditentukan,” 

dalam hadits lain “.
39

 

Dari Shihab R.A, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:” tiga hal 

yang didalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, 

muqaradhah (mudhorobah), dan mencampur dan mencampur gandum 

dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual,”(HR. 

Ibnu Majah).
40

 

3. Rukun dan syarat salam 

a. Rukun 

Sebagaimana umumnya jual beli, dalam jual beli salam juga berlaku 

demikian yakni rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi agar transaksi jual 

beli ini dapat dikatakan sah menurut syariat Islam, adapun rukun salam 

menurut jumhur ulama, ada tiga yaitu: 

1) Sigha>>t, yaitu ija>b dan qabu>l 

2) Aqiddani, yakni orang yang melakukan transaksi, yang dimaksud 

adalah orang yang memesan dan menerima pesanan 

3) Objek transaksi yakni harga dan barang yang dipesan. 

b. Syarat 
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Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh transaksi salam adalah: 

1) Uangnya dibayar ditempat akad, jadi uang dibayarkan terebih 

dahulu. 

2) Barangnya menjadi utang bagi penjual 

3) Barang dapat diberikan sesuai dengan waktu yang telah 

dijanjikan/disepakati, berarti pada waktu yang telah disepakati 

barang yang dijanjikan harus sudah ada, oleh karena itu jual beli 

salam barang yang belum pasti hukumnya tidak sah dan menjadi 

haram. 

4) Barang tersebut hendaklah jelas ukuranya, takarannya, ataupun 

jumlahnya, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi barang yang 

diperjual belikan. 

5) Diketahui dan disebut sifat-sifat barangnya dengan jelas, agar tidak 

ada keraguan yang dikemudian hari dapat menjadikan perselisihan 

antara kedua belah pihak, karena dengan sifat itu suatu barang 

dapat kemudian ditentukan nilai/harganya. 

6) Disebutkan tempat penerimaanya.
41

 

C. Wakalah Dalam Jual Beli 

Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang tidak harus dilakuka oleh 

orang yang memiliki barang untuk dijual tetapi dapat dilakukan oleh orang lain 

yang telah diberi kuasa untuk menjualkan barang yang diilikinya. Dan kegiatan 

ini dinamakan wakalah dalam jual beli mewakilkan untuk berjual beli. 
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Pengertin perwakilan secara mutlak bukan berarti seseorang wakil dapat 

bertindak semena-mena, tetapi maknanya dia berbuat untuk melakukan jual 

beli, dan untuk hal yang lebih berguna bagi yang mewakilkan.
42

. 

Menurut abu hanifah wakil boleh menjual menurut kehendak wakil itu 

sendiri. Entah secara kontan atau berangsur. Dengan harga yang sesuai 

kebiasaan atau tidak.
43

. jika perwakilan bersifat terikat, wakil berkewjiban 

untuk mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan, 

ia dilarang untuk menyalahinya, kecuali kepada yang lebih untuk orang yang 

mewakilkan, yang dimaksud menjual dengan harga lebih tinggi dari ketentuan 

dan itu diketahui oleh orang yang mewakilkan, atau yeng mewakilkan 

memperbolehkan untuk dijual angsur sedangkan barang dijual dengan 

tunai.maka hal ini di sahkan oleh ulama abu hanifah.
44

. 

Jika yang mewakilkan menyalahi persyaratan yang telah disepakati 

dalam akad, apabila penyimpangan yang dilakukan tersebut merugikan pihak 

yang diwakilinya maka perbuatan terseut tergolong perbuatan yang bathil 

menurut pandanga madzhab syafi’i. jika menurut hanafiah apabila perbuatan 

tersebut mendapatkan ridho dari yang mewakilkan, maka dapat dikatan 

perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sah. 

D. Khiyar 

 Dalam perjanjian jual beli, Islam mengenal adanya pilihan yang bisa 

memberikan kemudahan terhadap kedua belah pihak, menghindari kesalah paham, 

perselisihan. Untuk lebih melindungi konsumen atau pihak pembeli dari tindak 
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penipuan. Maka di berikanya pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan 

transaksi jual beli yang telah terjadi, yang disebut sebagai hak khiya>r. 

 Secara terminologi, khiya>r memiliki makna memilih atau menyisihkan, 

secara umum artinya adalah untuk menentukan yang terbaik. Dalam fiqih khiya>r 

memiliki arti hak yang dimiliki orang untuk melakukan perjanjian, usaha untuk 

memilih antara dua yang disukainya, meneruskan atau membatalkanya.
45

 

Sedangkan khiya>r sendiri dibagi menjadi tiga macam sebagai berikut: 

1. Khiya>r majlis 

Khiya>r majlis adalah khiya>r yang dimana penjual dan pembeli 

diberikan pilihan untuk melanjutkan atau untuk mebatalkan jual beli, selama 

keduanya masih berada dalam satu tempat, dan belum terjadi perpindahan 

tempat antara keduanya. Khiya>r majlis boleh dilakukan dalam berbagai jual 

beli, dan biasa di praktekan sehari-hari sebagai bentuk tawar-menawar. 

Khiya>r majlis ini sah menjadi milik si penjual dan si pembeli semenjak 

dilangsungkannya akad jual beli hingga mereka berpisah, selama mereka 

berdua tidak mengadakan kesepakatan untuk tidak ada khiya>r, atau 

kesepakatan untuk menggugurkan hak khiya>r setelah dilangsungkannya akad 

jual beli atau seorang di antara keduanya menggugurkan hak khiyar-nya, 

sehingga hanya seorang yang memiliki hak khiyar.. 

 Landasan dasar disyariatkannya khiyar ini berdasarkan sabda 

rasulullah: 

 البيعان بالخيار مالم يتفرفا
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Artimya : “ penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah” 

hadis riwayat bukhori muslim.
46

 

2. Khiyar aib  

Khiyar aib adalah khiyar yag berlaku bagi barang yang kemudian 

diketahui cacatnya, ini terjadi apabila telah terjadi kesepakatan dari kedua 

pihak dan keduanya menyepakatinya. Ketetapan adanya khiyar mensyaratkan 

adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali 

jika kecacatan barang pengganti tidak diperlukan lagi. 

3. Khiyar syarat 

Khiyar syarat yaitu khiyar yang berlaku apabila didalam jual beli 

tersebut disebutkan adanya syarat barang yang harus dipenuhi juka kondisi 

barang tidak sesuai dengan seperti apa yang telah disyaratkan maka bisa terjadi 

khiyar syarat. Sedangkan untuk waktu disyariatkan waktu khiyar syarat tidak 

melebihi tiga hari.
47

 

E. Penyelesaian Perselisihan Dalam Jual Beli 

Dalam jual beli sangat mungkin terjadi yang namanya perselisihan, dan 

dalam fiqih ada beberapa patokan yang digunakan untuk menyelesaikan 

perselisihan yang terjadi. Perselisihan biasanya terjadi meliputi dua hal, yaitu 

terkait harga dan terkait kondisi barang atau kerusakan yang terjadi pada barang 

yang diperjual belikan. 

1. Perselisihan harga 
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Adapun penyelesaian terkait harga, misalnya terjadi perbedaan 

pendapat apabila keduanya tidak memiliki kejelasan berapa harga yang 

disepakati, adalah dengan ketentuan pembuktian dari masing-masing pihak, 

apabila bukti baik berupa dokumen atau berupa saksi-saksi tidak dapat di 

munculkan, maka yang digunakan adalah ucapan penjual yang disertai dengan 

sumpah.
48

 Pembeli boleh memilih, apakah dia akan mengambil barang yang 

telah dikatakan penjual, atau kemudian dia akan meninggalkanya, maka akad 

jual beli secara langsung  telah batal jika pembeli menolak untuk melanjutkan 

transaksi. 

2. Perselisihan pertanggungjawaban atas resiko 

Apabila terjadi kerusakan barang maka ahli fiqih berpendapat bahwa 

hal tersebut dilihat dari kapan terjadinya kerusakan barang yang dimaksud. 

a. Apabila terjadi sebelum serah terima 

Apabila terjadi kerusakan sebelum serah terima maka 

penyelesaianya sebagai berikut: 

1) Jika barang rusak sebelum diserah terimakan akibat kesalahan 

pembeli maka jual beli tidak menjadi batal, dan tetap 

berlangsung seperti sediakala, dan pembeli wajib membayar 

seluruh harga yang disepakati. 

2) Jika keruskan akibat perbuatan orang lain maka pembeli boleh 

menetukan pilihan antara melanjutkan dan membatalkan 

transaksi. 
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3) Transaksi menjadi batal, apabila barang rusak akibat kesalah 

penjual, atau barang rusak karena kondisi barang itu sendiri 

(overmatch). 

4) Jika barang rusak sebagian, karena perbuatan penjual maka 

pembeli tidak diwajibkan untuk membayar atas kerusakan yang 

terjadi, sedangkan untuk barang yang utuh terserah kepada 

pembeli untuk melanjutkan atau membatalkanya, atau 

melanjutkan dengan potongan harga sesuai dengan kerusakan 

barang. 

5) Jika barang rusak sebagian akibat bencana maka pembeli 

berhak menentukan pilihan antara membayar sebagian barang 

yang masih utuh atau untuk membatalkanya.
49

 

b. Apabila terjadi sesudah serah terima 

Apabila kerusakan terjadi setelah serah terima maka sepenuhnya 

hal ini menjadi tanggungjawab pembeli, kecuali penjual memberikan hak 

khiyar kepada pembeli maka pembeli boleh menggembalikan dengan 

perpegang pada hak khiyar yang diberikan oleh penjual. 

Jika terjadi perselisihan dimana terjadinya kerusakan di tangan 

penjual atau pembeli dan keduanya sama-sama menguatkan pendapat 

masing-masing, maka yang dijadikan patokan adalah ucapan penjual yang 

disertai dengan sumpah, dan ada pula yang berpendapat yang dijadikan 
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Patokan adalah ucapan pembeli yang disertai dengan sumpah, maka lebih 

pastinya digunakan jasa hakim dalam menengahi masalah.
50  

Apabila akad menjadi batal, sedangkan pada mulanya barang 

yang diperjualbelikan masih bisa diambil manfaatnya  ketika berada pada 

tangan pembeli maka pembeli berhak mengambil manfaat dari barang itu 

karena barang tersebut menjadi tanggung jawab pembeli ketika berada di 

tanganya. Sedangakan apabila penjual sengaja melakukan penipuan maka 

pembeli berhak untuk segera mengembalikan barang yang dibeli secepat 

mungkin, atau maksimal dalam tempo tiga hari setelah transaksi.
51

 

c. Jalan penyelesaian 

Dalam hukum perikatan Islam, penyelesaian perselisihan jual beli 

di beri tiga pilihan yaitu: 

1. Sulhu 

Sulhu atau jalan damai dapat diambil sebagai alternatif pertama  

dalam menyelesaikan sengketa jual beli, dalam fiqih sendiri sulhu adalah 

suatu jenis akad yang berfungsi untuk menyelesaikan perlawanan antara 

dua orang yang saling berlawanan, bertujuan untuk mengakhiri 

sengketa.
52

 

Dalam pelaksanaanya sulhu dilakukan dengan cara: 

a) Dengan cara ibra  (debitor dibebaskan dari sebagian 

kewajibanya) 
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b) Dengan cara penggantian dengan barang yang bernilai dan 

memiliki manfaat sama dalam kondisi yang baik.
53

 

2. Tahkim  

Tahkim secara literal berarti mengangkat seseorang ataupun 

lembaga untuk menjadi hakim, sedangkan hakim yang diangkat 

ditentukan oleh kedua orang yang bersengketa mereka berhak menunjuk 

orang tau lembaga yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa 

mereka.
54

 

3. Al- qadha 

Al- qadha secara harfiah berarti memutuskan atau menetapkan. 

Menurut fiqih dapat diartikan menentukan atau menetapkan hukum 

syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikanya secara 

adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang dalam 

menyelasaikan hukum keperdataan termasuk didalamnya hukum 

keluarga dan hukum pidana. 

Orang yang menyelesaikan sengketa dalam bidang ini disebut 

sebagai hakim penyelesaian dalam pengadilan akan memiliki prosedur 

yang telah ditetapkan mencangkup, pengakuan, persaksian, sumpah dan 

bukti-bukti.
55
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BAB III 

DISKRIPSI DATA 

 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya STAIN Ponorogo 

Sejarah berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo 

tidak dapat dipisahkan dari pasang surut dan perjalanan sejarah IAIN Sunan 

Ampel. Pada tahun 70-an IAIN Sunan Ampel tumbuh dengan pesat dan berhasil 

membuka 18 fakutas yang tersebar di tiga propinsi: Jawa Timur, Kalimantan 

Timur, Nusa Tenggara Barat. Salah satu fakultas yang dimaksud adalah fakultas 

syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel, pada tanggal 6 rabiul awal 1390 H yang 

bertepatan pada 12 mei 1970 diserahkan pada panitia persiapan kepada Menteri 

Agama Republik Indonesia yang sekaligus dimulai secara resmi 

penyelenggaraannya dengan membuka Program Sarjana Muda (SARMUD). 

Fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel selanjutnya tumbuh dan 

berkembang, mulai tahun akademik 1985/1986 menyelenggarakan program 

doktor (S1) dengan membuka jurusan Qadha‟ dan Mu‟amalah Jinayah. 

Selanjutnya berdasarkan tuntutan perkembangan dan organisasi Perguruan 

Tinggi, maka dikeluarkanlah keputusan Presiden nomor 11 tahun 1997 tentang 

pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yang 

penyelenggaraannya secara resmi ditandatangani oleh Menteri Agama pada 

tanggal 25 shafar 1418H bertepatan dengan 30 juni 1997. 

Berdasarkan keputusan presiden  sebagaimana tersebut di atas, pada 

tahun akademik 1997/1998 Fakultas Syari’ah Ponorogo beralih status dari 
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Fakultas Daerah menjadi STAIN dan merupakan unit organik yang berdiri 

sendiri di lingkungan Departemen Agama, dipimpin oleh ketua dan bertanggung 

jawab kepada menteri. Sedangkan pembinaan secara fungsional dilaksanakan 

oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. Proses alih status Fakultas 

Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel menjadi STAIN Ponorogo ditetapkan 

berdasarkan surat edaran direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam nomer 

E/136/1997. Sejak alih status tersebut Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Ponorogo menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional 

dengan membuka tiga jurusan yaitu Syari’ah, Tarbiyah, Ushuludin. 56
 

2. Letak Geografis 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo merupakan 

satu-satunya kampus yang berstatus Negeri di daerah Ponorogo tepatnya  yang 

terletak di jalan Pramuka No. 156 Ronowijayan Siman Ponorogo.  

3. Gambaran dosen 

a. Keadaan Dosen 

Berdasarkan data dokumentasi yang telah peneliti peroleh, untuk 

saat ini jumlah dosen tetap di  STAIN Ponorogo berjumlah kurang 

lebih 112 orang yang bertugas mengajar di 8 Program Studi. Dengan 

adanya penambahan Progaram Studi maka dibutuhkan tambahan 

jumlah dosen pengajar. Hal ini mengingat semakin luasnya jangkauan 

                                                           
56

 Tim Penyusun, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Akademik 2012/2013 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012), 1. 



45 

 

 

dan semakin besarnya minat masyarakat untuk melanjutkan 

pendidikan ke Perguruan Tinggi.
57

 

b. Keadaan mahasiswa 

Latar belakang Mahasiswa STAIN Ponorogo  berasal dari 

berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani, pegawai, guru, pelajar, 

polisi, TNI, dan lain sebagainya, semua bergabung dalam satu 

naungan yaitu kampus STAIN Ponorogo. 

Adapun keadaan mahasiswa STAIN Ponorogo saat ini  berdasarkan 

heregristrasi semester genap TA. 2012/2013 tercatat tahun 2006 yaitu berjumlah 

16 mahasiswa, tahun 2007 berjumlah 36 mahasiswa, tahun  2008 berjumlah 103 

mahasiswa, tahun  2009 berjumlah 530 mahasiswa, tahun 2010 berjumlah 634 

mahasiswa, tahun 2011 berjumlah 733 mahasiswa  dan tahun 2012 berjumlah 

925. 

4. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan suatu perlengkapan yang harus 

dimiliki lembaga formal, karena sarana dan prasarana merupakan suatu yang 

urgent bagi kelancaran kegiatan belajar-mengajar. Sarana dan prasarana 

merupakan tolak ukur terhadap tingkat kemajuan dan kualitas lembaga 

pendidikan itu sendiri.  

B. Diskripsi Data 

1. Obyek jual beli pakaian sistem dropshiping menggunakan aplikasi blackberry 

messenger 
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a. Barang suci  

Yang dapat menjadi obyek dalam jual beli adalah semua benda yang 

bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan 

timbangannya. Disamping itu, penjual juga harus menawarkan produk yang 

diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya barang yang ditawarkan 

tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, tidak rusak ataupun mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang 

yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan.  Obyek jual 

beli pada penelitian ini adalah jual beli pakaian sepertihalnya hasil wawancara 

dengan  Aryunita Dwi Ratnasari  mahasiswi syariah semester 6 adalah 

“Transaksi yang saya lakukan adalah praktek jual beli barang-barang 

fashion anak remaja sepertihalnya baju, kaos, jilbab, tas, sepatu. Namun, 

kebanyakan fokus kepada pakaian. Untuk yang lainnya tambahan sesuai 

dengan yang rekan saya jual ke saya”.58
 

 

Hal ini dipertegas oleh Khusnia semester 4 bahwa mereka menjual 

barang yang diperbolehkan karena berupa barang yang menjadi kebutuhan 

sehari-hari. Khusnia menjelaskan bahwa  

“ yang saya jual pakaian, namun berbagai macam jenis mulai dari gamis, 
jaket, blazer, baju couple baik batik maupun couple korea. Karena 

kebanyakan yang beli dari kampus sendiri sehingga kebanyakan yang laku 

gamis, kaos korea, blazer dan jaket”.59
 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasannya barang atau objek yang 

diperjualbelikan merupakan barang yang tidak bergerak dan barang itu adalah 

barang yang suci karena barang yang diperjual belikan tidak mengandung najis, 
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tidak melanggar undang-undang. Barang yang diperjual belikan adalah sandang 

yang bisa dijabarkan baju muslim/gamis, kaos, baju couple, sepatu, jilbab, tas.  

b. Objek milik sendiri 

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 saudaranya 

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. Hal ini 

senada dengan ungkapan Eka Lupitasari semester 5 

“Biasanya kita jual barang itu lewat BBM, dalam aplikasi BBM nanti ada 
ciri-ciri barang yang sesuai dengan gambar. Saya dapatkan kesemua itu 

dari toko yang ada di Jakarta dan Klaten karena barang dari sana 

tergolong murah. Lalu saya mendaftar sebagai dropsshiper, selain 

dropshipper sebenarnya ada yang lain seperti reseller dan member.karena 

tidak memilki modal yang besar maka lebih memilih dropshipper. 

Setelah ada yang pesan, maka saya langsung menghubungi call center 

toko untuk mengirim barang ke pelanggan saya, dan nama pengrim 

bukan nama toko namun nama saya. Sehingga ketika barang sudah 

dikirim dari sana setelah pihak toko mengirim resi maka sianggap barang 

sudah terkirim dan kurir yang akan mengantar jasa tidak perlu mengantar 

kepada pelanggan.”60
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Namun, ada beberapa dari para dropshipper yang memang tidak 

mengetahui barang yang dijual sama sekali sampai barang sampai kepada 

konsumen. Ini diungkapkan oleh Eka Lupitasari. 

“ Kami tahu barang itu bentuknya seperti apa ya dari gambar yang saya 

terima dari toko dan pabrik. Disitu sudah tertera bahan pakaian terbuat 

dari apa, ukurannya berapa, dan warna apa. Sehingga kita tidak perlu 

pegang langsung barangnya. Kalau sudah pesan, dikirim dan nyampek 

kepelanggan maka itu sudah selesai pekerjaan kami. Barangnya jadinya 

kayak apa ya kami tidak tahu. Tapi dari supplier dipastikan 

persamaannya 80 %”.61
  

 

Seorang dropshipper bisa saja mengaku sebagai pemiliki barang atau 

paling kurang sebagai agen, padahal pada kenyataannya tidak selalu demikian. 

Karena bisa jadi konsumen menduga bahwa ia mendapatkan barang dengan 

harga murah dan terbebas dari praktek percaloan, padahal kenyataannya tidak 

demikian. Sepertihalnya mahasiswi nia bahwa  

“ saya belinya dari teman saya, dan teman saya ngambil dari temannya, 
sehingga saya tidak tahu barang itu mengambilnya dari mana. Adapun 

masalah harga saya ngambil dari teman dengan harga yang ditentukan, 

lalu saya tambah sedikit untuk keuntungan saya. Serta teman saya juga 

tidak mengetahui bahwa saya menjual barangnya ulang.
62

 

 

Hal lain diungkapkan oleh penyuka jual beli online yang mana 

mengungkapkan bahwa membeli barang sesuai yang diinginkan dan sesuai yang 

tertera sehingga barang asalnya dari mana tidak mengetahui. Yang diketahui 

harga barang, dan barang sampai di tempat. Menurut Mar’atus Sholikhah 

semester 6 adalah sebagai berikut :  
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“ biasanya kita beli dari teman di group bbm, sesuai dengan harga yang 
tertera jadi tidak tahu penjual barangnya dari mana. Yang kita tahu 

barang kita suka dan setuju dengan harga ya sudah berarti deal.
63

 

 

Dilihat dari hasil wawancara bahwasannya kebanyakan para dropshipper 

tidak memilki barang namun dalam hal ini status dropshipper memilki 2 hal 

yang mana supplier mengetahui dan memberikan hak kepada dropshipper untuk 

menjual barang sehingga saat pengiriman atas nama pengirim merupakan nama 

dropshipper. Namun, ada dropshipper yang tidak meminta ijin menjual namun 

melakukan seperti jual beli biasa, sehingga saat pengirimanpun langsung nama 

pembeli, sehingga wujud barang yang dikirim, dropshipper tidak benar-benar 

mengetahui maupun memilki barang.  

  

c. Objek dapat diserahterimakan 

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. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mar’atus 

Sholikhah sebagai pembeli mengatakan bahwa barangnya memilki wujud karena 

ada gambarnya sebagai berikut : 

 “Didalamnya biasanya ada gambar-gambar barang yang dijual, jadi kita 

pembeli tinggal lihat saja. Selain gambar juga ada keterangan–keterangan 

terkait barangnya jadi kalau ada yang tidak jelas bisa langsung tanya”.64
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Hal ini dikuatkan oleh Aryunita sebagai penjual bahwasannya barang 

memang dipastikan ada karena barang yang dijual itu adalah barang yang ready 

bukan preorder. Sehingga barang memang bisa diserahterimkan sebagai berikut:  

“Ya kalau barang ready, kita bilang ready mas. Kita juga koordinasi 
apakah barang siap kirim apa tidak dan Kebanyakan barang yang dijual 

barang yang ready atau siap kirim.
65

 

 

Hal ini juga diperkuat oleh Eka Lupitasari bahwa barang yang dijual 

memaang ada, kalaupun tidak ada akan di refund sesui dengan ketentuan yang 

berlaku. 

“Setelah melakukan order, diharapkan  menunggu SMS/BBM balasan 

dari operator. Toko akan mengecek persediaan barang yang saya pesan 

dan akan menghitung total barang+Ongkos kirim sebagai total yang 

harus anda transfer pada rekening mereka. Jika pesanan pelanggan ada 

yang kosong atau stock out atau telah habis terjual atau produk tidak akan 

di produksi lagi, sedangkan pelanggan sudah terlanjur melakukan 

pembayaran terhadap suatu produk tertentu yang dipesan. Maka kami 

akan mengembalikan atau proses Refund uang pelanggan hanya pada 

produk yang kosongnya saja atau pelanggan dapat mengganti pesanannya 

dengan produk lainnya. Dan untuk pesanan pelanggan yang sudah 

ada/ready akan tetap kami kirimkan”.66
 

 

Sehingga dapat diketahu bahwa barang memang berbentuk dan ada, 

meski dalam tahap pemesanan hanya diberitahukan melalui gambar dan 

deskripsinya namun dapat dipastikan barang memang dapat diserahterimakan 

karena ada bukti resi, kalaupun memang barang tidak sampai atau cacat dapat 

dilakukan refund atau pengembalian.  

d. Barang ada ketika akad dilangsungkan 
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Pada dasarnya transaksi jual beli dilakukn didalam satu majlis. Terdapat 

banyak perbedaan terkait pandangan barang yang diperjual belikan harus berada 

dalam satu majlis atau dapat diserahkan ketik akad berlangsung. Hal ini tentunya 

berbeda dengan jual beli online yang mana antara supplier, dropshipper maupun 

pembeli tidak dapat bertatap muka langsung namun hanya dapat berkomunikasi 

melalui eklektronik dan aplikasi dunia maya. Sehingga barang yang 

diperjualbelikan biasanya cenderung melalui pihak ketiga yaitu kurir. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Najib Ahmad bahwasannya  

“Yang jelas untuk masalah pengiriman saya sendiri memakai jasa 

pengiriman pihak ketiga, Untuk pengiriman lokasi jawatimur supplier 

saya menggunakan jasa pengiriman pandu, kalau untuk lokasi diluar jawa 

timur itu ya tidak pasti bisa menggunakan jasa pengirimn lain yang 

memberikan harga paling murah ”.67
 

 

Hal senada oleh Aryunita bahwa  

“Kalau barang dikirim ke pelanggan itu biasanya atas nama pembeli 

langsung”.68
 Berbeda dengn Khusnia bahwa “Tergantung mas, kalau 

yang pesen anak stain saja dan mintanya ketemuan langsung ada barang 

ada uang maka ya atas nama saya tapi kalau barang itu minta dikirim 

langsung kerumah biasanya pengirimnya saya dan dikirim ke alamat 

pelanggan”.69
  

 

Dikuatkan oleh Nufry bahwa 

 “Kalau pengirimn barang biasanya kalau barang ada ditoko langsung 
saya ambil di tiko, tapi kalau yang beli jauh maka oleh pihak toko 

dikirim saja”.70
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Berdasarkan hasil wawancara maka barang akan diserahterimakan ketika 

dropshipper dapat bertemu secara langsung dengan pelanggan, namun apabila 

antara dropshipper berjauhan maka serah terima barang tidak dapat dilakukan 

dalam satu majlis namun melalui kurir sebagai mana diungkapkan seperti JNE. 

2. Akad jual beli pakaian sistem dropshiping menggunakan aplikasi blackberry 

messenger 

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara kedua belah pihak yang melakukan 

transaksi jual beli, akad ini dikatakan sebagai inti dari transaksi jual beli, karena tanpa 

adanya akad tersebut jual beli tidak mungkin terjadi dan sah transaksinya, dengan 

terbentuknya akad maka kerelaan mengikutinya, memang kerelaan tidak dapat dilihat 

dengan indra, karena ia berhubungan dengan hati, namun dengan terjadinya akad itu 

melambangkan bahwa kedua belah pihak telah  rela dalam melakukan jual beli. 

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi saat ini adalah transaksi 

jual beli yang menggunakan media elektronik. Berkembangnya  teknologi internet, tidak 

terkecuali  perkembangan  dunia  bisnis  dan pemasaran.  Saat ini sudah  banyak  orang 

yang memanfaatkan  internet sebagai media pemasaran  dan  bisnis.  Hal  ini  tidak  

aneh mengingat  jumlah  pengguna  internet  yang terus  bertumbuh  pesat  dapat  

menjadi sebuah pasar yang potensial untuk dimasuki para  pebisnis. 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.  Proses  keputusan belanja  online  

adalah  pencarian  informasi, membandingkan  alternatif  yang  ada,  dan pengambilan  

keputusan. 

 Salah satu jual beli online yang marak dilakukan melalui blackberry messenger. 

Untuk berbelanja barang-barang online dengan mengikuti group online shop pada 
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aplikasi BBM (blackberry messenger ). Sebagaimana hasil wawancara dengan Eka 

Lupita mahasiswi semester 4 bahwa  

“saya berbelanja barang menjadi dropshipper di salah satu toko online, 

setelah mendaftar saya membuat group di BBM. Setiap gambar produk 

akan saya masukkan sesuai dengan barang-barang yang saya pikir bagus. 

Setelah jadi, banyak teman yang masuk ke group yang saya buat agar 

mereka bisa berbelanja.
71

  

 

Blackberry Messenger  ini  digunakan  oleh  dropshipper sebagai tempat 

berkumpulnya komunitas pengguna Blackberry yang memiliki minat dan hobi 

yang  sama  berbelanja  produk  shopping. Setelah  media  yang  menjadi  

sorotan konsumen,  mereka  juga  memilah  dan memilih  produk  yang  cocok  

untuk  dibeli dengan  cara  online. Desain yang dibuatpun agar pembeli tertarik  

dan  mempermudah pembeli untuk  berbelanja dikarenakan  semua  transaksi  

yang  dilakukan melalui  media  elektronik. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan  saudari Khusnia  semester 4 adalah  

“Dalam aplikasi bbm ada group yang mana saya bisa menjual berbagai 
macam produk. Dalam group itu saya menamainya sesuai nama toko 

online yang saya inginkan. Dalam penjualan pemilihan barang dan 

penataan jenis barang juga dilakukan agar terlihat menarik pembeli.
72

 

 

Penjual atau pelaku usaha menyediakan  storefront yang berisi katalog 

produk dan pelayanan  yang akan diberikan. Pembeli yang memasuki group 

BBM penjual tersebut dapat melihat-lihat  barang yang ditawarkan oleh penjual. 

Inilah salah satu model yang mempermudah masyarakat untuk melihat barang 

yang dibeli. Sesuai hasil wawancara dengan Nufry adalah  
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“Dalam aplikasi BBM ada group yang mana saya bisa menjual berbagai 
macam produk. Dalam group itu saya menamainya sesuai nama toko 

online yang saya inginkan. Dalam penjualan pemilihan barang dan 

penataan jenis barang juga dilakukan agar terlihat menarik pembeli.
73

  

 

Hal ini juga senada dengan yang dituturkan oleh Mar’atus Sholikhah 

adalah 

“Biasanya kita beli itu dari teman , lewat group bbm yang dipunyai 

mereka. Didalamnya biasanya ada gambar-gambar barang yang dijual, 

jadi kita pembeli tinggal lihat saja. Selain gambar juga ada keterangan–
keterangan terkait barangnya jadi kalau ada yang tidak jelas bisa 

langsung Tanya. Selain itu juga mempermudah kita buat belanja, kalau 

online  kan tinggal lihat saja, kalau suka pesen gitu aja.
74

 

 

Sebagaimana di atas, penawaran dalam sebuah  website atau group BBM  

biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau 

poll  otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi 

barang dan menu produk lain yang  berhubungan.  Jual beli terjadinya 

penawaran menggunakan chating untuk memesan barang yang diinginkan 

dengan obrolan group atau langsung chat penjual melalui akunnya. Sebagaimana 

Nufry mahasiswi semester 8 adalah  

“ Kalau terkait hal itu dalam group saya selain semua keterangan sudah 
diberikan untuk Tanya-tanya langsung ke akun saya atau pin saya, jadi 

tidak digroup. Untuk tawar-menawar juga lebih enak kalau di akun saya 

langsung, kalau di group itu Tanya-tanya seputar barang begitu saja 

untuk selebihnya langsung chat saya. Saya juga mencantumkan di 

perintah obrolan letaknya dibawah group bahwa menghimbau untuk 

Tanya-tanya langsung chat dan ketika barang sudah di keep tidak bisa 

dibatalkan”.75
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Ketika konsumen ingin memiliki barang yang dijual maka dalam 

pernyataan ijab dan qabul dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan/surat-

menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya 

ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan 

dalam ijab dan qabul penawaran dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha 

melalui  ruang group obrolan atau chating dengan dropshipper. Sebagaimana 

hasil wawancara dengan  Khusnia Kholifatun Nafi’ah mahsiswi semester 6 

adalah  

“Ketika pembeli sudah ingin membeli itu tidak pasti pemesananya kalau 
teman sekelas atau keluarga dekat biasanya ada yang lisan bilang ingin 

pesan baju ini, namun banyak juga yang memesan ketika kita chat lewat 

obrolan ketika membahas tentang barang yang kan dibeli, onkir produk 

sampai tujuan. Setelah pelanggan menyatakan memesan entah lewat lisan 

atau langsung bilang ke saya atau lewat chat, baru saya pesankan. Ketika 

tawar menawar saya juga komunikasi dengan teman saya karena saya 

mengambilnya dari sana terkait barang yang dipesan masih ada atau 

sudah outfit.
76

 

 
Hal serupa juga dituturkan oleh Najib Ahmad bahwasannya proses ijab qabul  

“Ya cukup terjadi percakapan melalui aplikasi setelah semua deskripsi 
barang saya terangkan biasanya calon pembeli akan memutuskan untuk 

membeli atau membatalkan, jika lanjut untuk membeli maka, pembeli 

menyebutkan jumlah barang dan jenis kemudian terjadi transaksi jual 

beli”.77
 

Seorang pembeli/ konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga barang 

yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disepakati 

antara penjual dengan pembeli tersebut ditambah dengan ongkos kirim barang.  Selain 

itu, pembeli juga wajib mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir 
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penerimaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Najib Ahmad tentang identitas 

pemesanan. 

“Setelah terjadi proses ijab qobul disini, yang pertama harus dilakukan 

adalah pembeli mentransfer uang sejumlah harga barang ke nomor 

rekening saya, setelah itu saya memesan barang ke supplier, dan 

sekaligus transfer sejumlah uang harga supplier ke pihak supplier, dan 

memberikan alamat kepada supplier kemana barang tersebut harus 

dikirimkan.
78

 

 
Transaksi antara dropshipper dengan konsumen telah disepakati ketika adanya 

pengiriman sejumlah harga barang-barang yang diinginkan dan membayar uang kirim 

barang. Setelah itu dropshipper akan menghubungi supplier si pemilik barang untuk 

segera mengirim paket yang dipesan oleh pembeli dengan memberikan alamat yang jelas 

ke supplier dan melakukan pembayaran kepada supplier. Hasil wawancara dengan Najib 

Ahmad sebagai berikut 

 “Setelah terjadi proses ijab qobul disini, yang pertama harus dilakukan 

adalah pembeli mentransfer uang sejumlah harga barang ke nomor 

rekening saya, setelah itu saya memesan barang ke supplier, dan 

sekaligus transfer sejumlah uang harga supplier ke pihak supplier, dan 

memberikan alamat kepada supplier kemana barang tersebut harus 

dikirimkan”.79
 

 
Dalam pengiriman barang kepada konsumen, supplier biasanya tergantung kepada 

dropshipper barang itu di atasnamakan supplier  atau atasnama toko online dropshipper 

itu sendiri. Hal ini senada dengan yang diungkapkn oleh Najib Ahmad , 

 “kalau barang yang sampai ke tangan konsumen/ pembeli itu tergantung 
permintaan dropshipper ditasnamakan supplier atau atasnama toko online 

dropshipper. Dan saya sendiri lebih memilih untuk mengatasnamakan 

sebagai toko online saya karena itu akan memberikan sesuatu yang lebih 

kepada toko online saya, meningkatkan popularitas intinya”. 
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Dalam proses pengiriman barang selain melibatkan jasa pengiriman, tentunya 

dalam proses pembayaran menggunakan pihak ketiga yaitu bank, Bank sebagai 

perantara dalam transaksi jual beli, berfungsi sebagai penyalur dana atas pembayaran 

suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu, karena mungkin saja 

pembeli/konsumen yang berkeinginan membeli produk dari penjual melalui internet 

berada di lokasi yang letaknya saling berjauhan sehingga pembeli termaksud harus 

menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang telah 

dibelinya dari penjual, misalnya dengan proses pentransferan dari rekening pembeli 

kepada rekening penjual (acount to acount) yang telah disepakati. Hal ini diungkapkan 

oleh Eka Lupitasari  

“Setelah melakukan order, diharapkan  menunggu SMS/BBM balasan 

dari operator. Toko akan mengecek persediaan barang yang saya pesan 

dan akan menghitung total barang+Ongkos kirim sebagai total yang 

harus anda transfer pada rekening mereka. Sehingga pembayaran dikirim 

ke rekening saya lalu saya kirim ke rekening toko”.80
 

 
Hal ini diungkapkan oleh najib Ahmad Bahwa  

“pembeli mentransfer uang sejumlah harga barang ke nomor rekening 

saya, setelah itu saya memesan barang ke supplier, dan sekaligus transfer 

sejumlah uang harga supplier ke pihak supplier”.81
 

 
 Berdasarkan hasil wawancara yang didapat diatas bahwasanya jual beli melalui 

aplikasi blackberry messenger  dilakukan dengan aplikasi blackberry messenger  yang 

menyediakan layanan group dan didalam group tersebut terdapat album gambar yang 

isinya deskripsi barang yang ditawarkan beserta foto pakaian. Jika menginginkan suatu 

produk calon pembeli bisa bertanya langsung didalam diskusi yang tersedia didalam 

group ataupun langsung menghubungi owner group melalui private messenges. 

                                                           
80

Lihat ranskip wawancara 06/6-W/F-6/28-V/2015 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
81

 Lihat ransskip wawancara 07/7-W/F-7/8-VI/2015 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 



58 

 

 

Kemudian pembeli dan dropshipper melakukan tawar menawar setelah keduanya 

sepakat, maka terjadilah ijab qabul, yang diikuti dengan pembayaran harga pakaian 

sekaligus ongkos kirim yang harus ditanggung oleh pembeli, pengisian biodata pembeli, 

dan selanjutnya proses pengiriman barang yang akan di lakukan oleh pihak supplier.   

3. Penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi dalam jual beli pakaian sistem 

dropshiping menggunakan blackberry messenger 

Ketika jual beli dilakukan melalui media elektronik tanpa bertemu antara 

penjual dan pembeli maka seorang penjual wajib memberikan informasi  secara 

benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen.  

Di sisi lain, seorang penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan 

pembayaran dari pembeli/konsumen atas harga barang yang dijualnya, juga 

berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang 

beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara elektronik ini. 

Begitu juga sebaliknya seorang konsumen harus mendapatkan haknya setelah 

melakukan transaksi jual beli dan mendapatkan barang sesuai dengan yang telah 

di beli.  

   Sehingga dalam transaksi jual beli perlu dilihat adanya kesepakatan 

kedua belah pihak terkait dengan jual beli. Hasil wawancara dengan Eka 

Lupitasari adalah sebagai berikut: 

Dalam transaksi kesepakatan yang saya buat sama dengan transaksi yang 

saya lakukan kepada pihak toko.sayarat dan ketentuan adalah sebagai berikut :  

o Untuk Sementara Keranjang belanja tidak berfungsi, Untuk Order kami 

terima Lewat SMS ( Respon Lebih cepat ), Blackberry Mesenger, Whatsapp, 

Line, Facebook, Twitter, Google Plus dan instagram.  
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o Order hanya pada Operator yang tertera di website resmi arraafigrosir.com  

o Mohon Hanya order pada salah satu Operator saja, Dilarang Order ke 

beberapa Operator dengan pesanan yang sama.  

o Mohon segera melakukan pembayaran jika pelanggan telah mendapat rekap 

total pesanan dari operator kami kami Maximal 1x24 Jam  

o Pembayaran kami terima melalui rekening yang tertera A/n Moch Dini 

Munawar Hakiki, Di luar rekening tersebut kami tidak bertanggung jawab 

atas segala kerugian  

o Pesanan akan kami kirim setelah pembayaran anda masuk di rekening kami. 

Jika pembayaran belum masuk ke rekening kami, barang akan kami tunda 

proses pengirimannya walaupun pelanggan telah melakukan transfer.  

o Arraafigrosir.com Tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman 

paket yang dikirim melalui jasa ekspedisi/ Cargo, Kami hanya akan 

membantu cek tracking pesanan anda. Selanjutnya silahkan anda contact 

pihak ekspedisi terdekat.  

o Segala keterlambatan pengiriman akibat kesalahan data atau tidak 

lengkapnya data yang diberikan pelanggan sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab pelanggan.  

o Untuk kemiripan produk dengan photo baik dari model, warna atau bahan 

adalah 80%  

o Barang yang sudah dibeli tidak dapat diuangkan kembali, Kecuali 

tukar akibat cacat/ Salah Barang dengan ditukar dengan Produk yang sama 

akan kami garansi 100% atau Jika ditukar dengan model lain ongkir menjadi 

tanggung jawab pelanggan sepenuhnya.  
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o Jika pesanan pelanggan ada yang kosong atau stock out atau telah 

habis terjual atau produk tidak akan di produksi lagi, sedangkan 

pelanggan sudah terlanjur melakukan pembayaran terhadap suatu 

produk tertentu yang dipesan. Maka kami akan mengembalikan atau 

proses Refund uang pelanggan hanya pada produk yang kosongnya 

saja atau pelanggan dapat mengganti pesanannya dengan produk 

lainnya. Dan untuk  pesanan pelanggan yang sudah 

ada/ready akan tetap kami kirimkan.”82
  

Apabila terjadi ketidak puasan dalam barang yang diterima maka yang dapat 

dikembalikan atau refund menurut Eka Lupita adalah 

 “Anda diperkenankan menukar barang dengan catatan tukar warna saja 
dengan item yang sama, batas penukaran 7 hari setelah barang diterima. 

Untuk ongkir Retur kami garansi atau Gratis serta Anda bisa menukarkan 

langsung ke tempat kami dengan syarat & ketentuan berlaku”.
83

 

Hal ini senada dengan Najib Ahamad yaitu  

“Untuk masalah seperti ini, saya bisa menawarkan solusi untuk 
membatalkan jual beli apabila memang kondisi barang yang benar-benar 

cacat, jarak complain dan barang sampai tujuan tidak lebih dari 24 jam, 

atau saya bisa menawarkan solusi kedua, untuk mengganti barang dengan 

catatan biaya kirim ditanggung oleh pembeli”.84
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BAB IV 

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI 

PAKAIAN SISTEM DROPSHIPING  MELALUI APLIKASI BLACKBERRY 

MESSENGER (STUDI KASUS PADA MAHASISWA STAIN PONOROGO) 

A. Analisa Terhadap Obyek Dalam Jual Beli Pakaian Sistem Dropshipping 

Melalui Aplikasi Blackberry Messenger 

Dalam fiqih tidak semua barang dapat diperjual belikan begitu saja, 

sehingga barang yang diperjualbelikan haruslah memenuhi syarat yang harus 

dipenuhi sebagai barang yang diperbolehkan diperjualbelikan dalam hukum 

fiqih. Dalam hukum perjanjian Islam objek merupakan salah satu hal yang 

penting dikarenakan menjadi sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak 

melalui akad. Apabila tidak ada objek tentu akad yang dilakukan akan 

meenjadi sia-sia. 

Objek akad dapat berupa benda manfaat benda jasa atau perkerjaan atau 

sesuatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Para ahli hukum 

Islam mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad yaitu, objek dapat 

diserahterimakan, objek dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan menurut 

syara‟.85
 

Adapun syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang itu ada atau 

tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupanya untuk 

mengadakan barang itu, barang yang diperjual belikan dapat dianfaatkan dan 
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bermanfaat bagi manusia yang mana barang tidak melanggar syara‟ ataupun 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain kedua hal itu barang yang 

diperjualbelikan milik sendiri dan dapat diserahkan pada saat akad berlangsung 

atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
86

 

Para ulama memilki pandangan sendiri terkait obyek jual beli sebagai 

berikut Ulama Hanafiyah yang berkenaan dengan objek jual beli adalah 

barangnya ada, berupa mal mutaqawwim, milik sendiri, dapat diserahterimakan 

ketika akad. Menurut Ulama Malikiyah Syarat barang yang diperjualbelikan 

adalah bukan barang yang dilarang oleh syara‟, harus suci, maka bukan barang 

yang najis, memiliki manfaat, dapat diserahkan. Ulama Syafi’iyah berpendapat 

Barang yang dijual belikan seharusnya suci, bermanfaat, dapat diserahkan, 

barang milik sendiri atau menjadi wakil, jelas dan diketahui oleh kedua belah 

pihak yang bertransaksi.
87

 Menurut ulama Hambali, syarat barang yang 

diperjual belikan harus berupa harta yang bermanfaat menurut pandangan 

syara‟, barang milik penjual secara sempurna, barang diketahui oleh penjual 

dan pembeli, barang dapat diserahkan ketika dalam akad, barang, harga dan 

pelaku harus terhindar dari kemungkinan terjadinya riba . harga diketahui oleh 

penjual dan pembeli, dan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, barang 

dapat diserahkan ketika akad serta terhindar dari unsur-unsur yang tidak sah.
88

 

Dalam jual beli pakaian dalam aplikasi Blackberry messenger dapat 

diketahui barang atau objek yang diperjualbelikan merupakan barang yang 
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tidak bergerak dan barang itu adalah barang yang suci karena barang yang 

diperjual belikan tidak mengandung najis, tidak melanggar undang-undang. 

Barang yang diperjualbelikan adalah sandang yang berupa baju muslim/gamis, 

kaos, baju couple, sepatu, jilbab, tas.
89

 

Ketika mereka menjadi dropshipper, para dropshipper tidak memiliki 

barang karena mengambil barang dari supplier akan tetapi hanya mengetahui 

kriteria barang melalui gambar dan keterangan barang. Menjadi dropshipper 

merupakan hal yang lebih mudah karena tidak memerlukan modal yang 

banyak. Sehingga dropshipper terkadang tidak mengetahui bentuk barang yang 

dijual sesungguhnya ketika sampai kepada pembeli.
90

 kebanyakan para 

dropshipper tidak memilki barang namun dalam hal ini status dropshipper 

terdapat 2 jenis yang mana supplier mengetahui dan memberikan hak kepada 

dropshipper untuk menjual barang sehingga saat pengiriman atas nama 

pengirim merupakan nama dropshipper dikarenakan terdaftar sebagai member 

dropshipper.
91

 Namun, ada dropshipper yang tidak meminta ijin menjual 

namun melakukan seperti jual beli biasa, sehingga saat pengiriman langsung 

nama pembeli, sehingga wujud barang yang dikirim, dropshipper tidak benar-

benar mengetahui maupun memilki barang.
92
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Dalam jual beli online pakaian melalui BBM ini kedudukan barang pada 

saat akad berlangsung memilki dua jenis, yang mana ketika pemesan memilih 

barang yang dijual dropshipper, dan dropshipper mengabil barang dari 

supplier, ketika barang datang maka barang dapat dikatakan ada ketika akad 

dilangsungkan karena langsung diserahterimakan. Hal ini akan berbeda ketika 

pemesan menginginkan barang dikirim langsung maka barang tidak ada ketika 

akad namun di tangguhkan dan melalui pihak ketiga yaitu kurir.
93

 

Sehingga kemudian dalam praktek jual beli pakaian sistem dropshipping 

melaui aplikasi blackberry messenger pada bagian objek barang yang 

diperjualbelikan berupa pakaian, pakaian merupakan jenis obyek jual beli yang 

sangat umum diperjualbelikan, karena merupakan salah satu kebutuhan primer 

yang harus dipenuhi oleh manusia, dan pakaian merupakan objek jual beli yang 

diperbolehkan untuk diperjualbelikan dalam Islam, karena pakaian sendiri 

merupakan benda yang suci dan dapat disucikan ketika terkena najis. 

Adapun syarat lain yang harus dipenuhi adalah benda tersebut 

memberikan manfaat. Tidak dapat disangkal bahwa pakaian merupakan barang 

yang memberikan manfaat dalam kehidupan manusia, bahkan dalam Islam di 

syariatkan untuk menutupi aurat, sedangkan pakaian sendiri adalah alat yang 

digunakan untuk menutupi aurat sehingga jelas dan pasti bahwa pakaian itu 

membawa manfaat untuk kehidupan manusia. Secara langsung ketika pakaian 

memberikan manfaat maka pasti obyek jual beli ini dapat dilihat oleh orang 

yang bertransaksi. 
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 Dapat diserahterimakan merupakan syarat wajib yang harus 

dipenuhi oleh objek jual beli, karena tidak sah ketika menjual angan-angan atau 

barang yang nilainya tidak jelas dan tidak dapat diserahterimakan, pakaian 

merupakan barang yang dapat diserahterimakan, sehingga obyek ini secara 

benda merupakan barang yang boleh di perjualbelikan menurut Islam. 

Dalam jual beli sistem dropshipping sebenarnya barang/ objek jual beli 

bukanlah mutlak milik penjual/ dropshipper karena dalam sistem dropshipping 

penjual tidaklah memiliki barang itu karena barang itu belum melalui 

perpindahan kapemilikan dari pihak supplier ke pihak dropshipper, dilihat dari 

hasil wawancara dan obesrvasi diketahui bahwa dropshiper ada bermacam-

macam sepertihalnya dropshipper yang telah terdaftar resmi, dan dropshipper 

yang mana supplier tidak mengetahui jika barangnya dijual oleh dropshipper.  

Dropshipper resmi yang memiliki izin dari pihak supplier, dalam hal ini 

dropshipper benar-benar mendapatkan izin dari pihak supplier (pemilik 

barang) untuk menjadi wakilnya dalam melakukan transaksi jual beli, dan 

supplier sendiri memberikan lowongan dropshipper bagi mereka yang 

menginginkan menjadi dropshipper. Untuk menjadi dropshipper yang resmi 

yang dilakukan adalah mengisi identitas diri serta menyetujui segala kebijakat 

dan syarat ketentuan toko supplier.  

Dropshipper yang menjual barang supplier akan tetapi supplier tidak 

mengetahui bahwa barang yang dimilikinya dijual oleh dropshipper, karena 

dropshipper ketika memesan sebuah barang dalam proses pengiriman dan 

pemberian identittas pembeli, langsung atas nama pembeli bukan dropshipper 
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sehingga, yang diketahui oleh supplier yang memesan adalah pembeli bukan 

sebagai dropshipper. 

Al-wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk 

mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih 

hidup.94  Abu hanifah berpendapat dalam buku Fiqh Muamalah oleh Hendi 

Suhendi bahwasannya wakil tersebut boleh menjual sekehendak wakil itu 

sendiri seimbang denga harga kebiasaan maupun tidak, baik kemungkinan 

adanya kecurangan attaupun tidak. Jika perwakilan bersifat terikat wakil 

berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang 

mewakilkan, namun apabila orang yang mewakilkan memiliki kerelaan 

membolehkanya maka menjadi sah, bila tidak meridhoinya menjadi batal.
95

 

Kedudukan dropshipper  yang merupakan agen resmi suplier memiliki 

kelebihan selain tidak perlu mengeluarkan modal juga memiliki status hukum 

karena antara dropshipper dan supplier memilik perjanjian untuk melakukan 

kerjasama dalam jual beli. Pernyataan ijab qabul keduanya dinyatakan dalam 

sebuah kontrak berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. 

Ketika system dropshipper yang seperti dijelaskan diatas, maka jual beli 

yang dilakukan oleh dropshipper itu menjadi boleh meskipun sebenarnya 

barang yang dijual oleh dropshipper bukan lah barang milik sendiri, karena 

sistem jual beli seperti ini sama dengan wakalah dalam jual beli, dimana 

dropshipper adalah selaku orang yang diberi kewenangan untuk menjual 

barang, sedangkan supplier adalah pemberi kuasa/pihak yang mewakilkan. 
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Hal ini akan berbeda ketika dropshipper yang menjual barang supplier 

akan tetapi supplier tidak mengetahuinya. Sehingga kepemilikan barang tetap 

menjadi milik supplier karena tidak ada perpindahan hak milik yang terjadi, 

sedangkan dropshipper  menjual/meawarkanya kepada calon pembeli. Jika 

sistem dropshipping semacam ini bisa dikatakan jual beli yang dilakukan tidak 

sah karena barang yang dijual bukan milik sendiri, dan hukum menjual barang 

olang lain tanpa seijin pemilik barang adalah hal yang dilarang dalam islam.  

 

B. Analisa terhadap akad dalam jual beli pakaian system dropshipping 

melalui aplikasi blackbery messenger 

Rukun jual beli ada tiga yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang ber-

akad (penjual dan pembeli) dan mauqud alaih (objek akad). Akad dapat 

dikataan sebagai sebuah ikatan kata antara penjual dan pembeli. jual beli dapat 

dikatan sah apabila dilakukanya ijab dan qabul sebab ijab qabul menunjukkan 

keralaan atau keridhoan. Ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang 

menyerahkan benda baik yang dikatakan orang kedua, qabul adalah pernyataan 

dari orang yang menerima barang. Dalam proses ijab qabul dapat dilakukan 

dalam bentuk perkataan perbuatan isyarat dan tulisan. 

Dibolehkan akad dengan tulisan baik bagi orang yang mampu berbicara 

ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas tampak dan dapat 

dipahami oleh keduanya sebab tulisan sebagaimana dalam qoidah fiqhiyah 

yang mana tulisan bagaikan perintah. Menurut ulama syafiiyah dan hanabillah 

dalam buku fiqih muamalah karangan Rachmat Syafe’i bahwa akad dengan 
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tulisan adalah sah jika dua orang yang berakad tidak hadir. Akan tetapi jika 

yang akad itu hadir tidak dibolehkan memakai tulisan sebab tidak dibutuhkan 

96
. 

Syarat-syarat terbentuknya sebuah akad ada delapan hal yaitu, tamyiz, 

berbilang pihak, persesuaian ijab dan qabul, kesatuan majelis akad, obyek akan 

dapat diserahkan, obyek akad tertentu atau dapat ditentukan, objek akan dapat 

ditransaksikan, tidak bertentangan dengan syara‟.97
. apabila sebuah akad telah 

memenuhi rukun-rukunya, sayarat-syarat terbentuknya maka suatu akad 

dinyatakan sah akan tetapi ada kemungkinana akibat-akibat hukum akad 

tersebut belum dapat dilaksanakan untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, 

akad yang sudah sah tersebut harus memenuhi dua syarat yang berlaku yaitu 

adanya kewenangan sempurna atas obyek akad dan adanya kewenangan atas 

tindakan hukum yang dilaksanakan.
98

 

Dalam jual beli pakaian online ini para penjual atau droshipper 

menjadikan blackberry messenger sebagai sarana untuk menwarkan barang 

yang mereka jual, dalam aplikasi blackberry messenger  dropshipper 

melengkapi group toko online shop dengan gambar storefront yang mana 

ditampilkan gambar-gambar produk yang dijual dan deskripsi tentang gambar 

terkait, ukuran, bahan, harga dan warna
99

. 

Dalam group BBM pembeli bisa menanyakan dan juga memilih barang 

yang dikehendaki dan menanyakan segala sesuatu yang dirasa kurang jelas, 
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sehingga ketika para pembeli sudah mengambil keputusan untuk membeli 

sebuah barang, maka pembeli melakukan pemesanan barang melalui chatting 

group atau mengirim private message ke dropshipper tersebut. Setelah 

dropshipper menyatakan bahwa barang itu dan dan bisa dipesan pembeli 

mengirimkan identitas lengkap dirinya kepada dropshipper untuk dicatat 

sebagai pemesan dan dapat digunakan sebagai alamat pengiriman barang.  

Setelah pembeli mengirim biaya yang telah disepakati yang berisi harga 

pakaian dan ongkos kirim ke nomor rekening dropshipper maka dropshipper 

melakukan pengecekan kepada supplier terkait harga barang dan ongkos kirim, 

setelah terjadi kesepakatan antara supplier dan dropshipper maka, dropshipper 

mengirim biaya yang telah disepakati kepada supplier kemudian dropshipper 

mengirim identitas sebagai dropshipper dan juga pembeli atau hanya identitas 

pembeli saja bukan identitas dari olshop dropshipper itu sendiri.
100

 

Dalam proses jual beli online pakaian secara keseluruhan dalam proses 

pengiriman barang menggunakan pihak ketiga baik pihak bank sebagai tempat 

perantara dalam pembayaran dan pihak ketiga kurir pengirim barang yang 

mana kedudukanya sebagai perantara dalam serah terima barang melalui jual 

beli online.
101

 

Dari skema jual beli pakaian secara online yang dijelaskan diatas dapat 

diambil beberapa poin yang perlu dibahas dimana yang membedakan antara 

jual beli online dan jual beli secara konvensional, yaitu, jika dalam jual beli 
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online ini antara penjual sebagai dropshipper dan pembeli tidak bertemu secara 

langsung dalam satu majelis melainkan hanya bertemu sebagai sebuah akun 

yang mewakili kebradaan penjual dan pembeli, dan memanfaatkan jaringan 

internet untuk saling berkomunikasi, akad yang dilakukan juga sangat berbeda 

dengan jual beli konvensional yang terjadi, yang biasanya melalui ucapan atau 

lisan, dalam jual beli ini menggunakan tulisan sebagai alat komunikasi antara 

penjual dan pembeli. 

Selain perbedaan yang mencolok antara majlis yang terjadi ada segi 

perbadaan lain yaitu penerimaan barang, jika dalam jual beli konvensional 

barang dapat diserahkan langsung setelah ijab dan qabul sedangkan dalam jual 

beli online tidak bisa terjadi seperti demikian  dikarenakan jarak yang tidak 

berdekatan antara pejual dan pembeli maka dalam pengiriman barang 

dibutuhkan jasa kurir pengantar , dan tentu saja dalam proses pengiriman 

barang ini membutuhkan jeda waktu yang tergantung pada jarak pengirim 

barang yang biasanya adalah supplier dan pembeli selaku orang yang 

menerima barang. 

Jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang 

dilakukan terlebih dahulu, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu biasanya 

disebut as-salam, seperti yang kita ketahui secara terminology jual beli salam 

adalah, transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan 

dalam suatu tempo dengn harga yang diberikan kontan disaat transakasi.
102
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Dilihat dari transaksi jual beli online pakaian melalui aplikasi blackberry 

messenger yang mana didalam jual beli ini, bahwa kualitas dan kuantitas 

barang akan segera diketahui oleh pembeli didalam aplikasi bbm pada bagian 

album gambar yang termasuk terdapat pula deskripsi dari gambar, sudah dapat 

mewakili bahwa kualitas dan kuantitas barang dapat diketahui melalui 

storefront aplikasi ini. 

Jika dalam deskripsi dirasa masih kurang ada kejelasan maka pembeli 

dapat menanyakan ulang terkait apapun yang ingin diketahui terkait spesifikasi 

barang missal jenis kain, warna pakaian. Yang bertujuan supaya pembeli benar-

benar mengatahui kondisi dan spesifikasi barang dengan tanpa ada keraguan. 

Setalah kemudian menentukan pilihan maka penjual selaku dropshipper akan 

memberikan gambaran waktu kapan barang akan diterima setelah penjual 

membayar dan menunjukan alamat penerima. Dan pembayaran dilakukan 

setelah keduanya sepakat untuk melakukan transaksi jual beli. 

Dari segi akad, jual beli online pakaian sistem dropshipping melalui 

aplikasi blackberry messenger  adalah transksi jual beli salam yang sah 

dikarenakan telah memenuhi semua unsur akad jual beli salam yang telah 

ditentukan oleh fiqih. 

C. Analisis terhadap Penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi dalam jual beli 

sistem dropshiping pakaian menggunakan blackberry messenger 

Pelaksanaan perjanjian terjadi sejak saat perjanjian mengikat kedua 

belah pihak yaitu sejak tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok antara 

kedua belah pihak perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah 
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dilahirkan sejak detik tercapainya kata kesepakatan. Dengan perkataan lain, 

perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok 

dan kesepakatan. Dengan tercapainya kata sepakat, maka menimbulkan suatu 

kewajiban secara timbal balik. 

 wanprestasi terjadi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Dengan 

demikian seseorang yang melakukan wanprestasi memberikan hak kepada 

pihak lain yang dirugikannya untuk menggugat ganti kerugian sesuai dengan 

ketentuan dan kesepakatan ketika akad berlangsung.  

Gugatan atas dasar wanprestasi diawali dengan tidak dipenuhinya suatu 

kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, yang berarti termasuk perikatan 

yang dilahirkan dari perjanjian. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa 

perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak mengikat pada saat kedua belah pihak 

mencapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok yang dijanjikan. Dengan 

tercapainya kata sepakat maka untuk tahap berikutnya yaitu pelaksanaan 

perjanjian tersebut jika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi karena 

tidak memenuhi kewajibannya bisa terjadi karena kerusakan sarana elektronika 

atau sarana pengiriman barang. 

Dalam jual beli memang bisa saja terjadi kelalaian baik dari pihak 

penjua atau dari pihak pembeli baik pada saat terjadinya akad maupun 

sesudahnya menurut ulama fiqih bentuk kelalaian dalam jual beli diantaraanya, 

1. barang yang dijual itu bukan milik penjual ( barang titipan, jaminan 

hutang ditangan penjual, barang curian). 
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2. sesuai perjanjian barang tersebut harus diserahkan kerumah pembeli 

dalam waktu tertentu tetapi ternyata barang tidak diantarkan dan tidak 

tepat waktu. 

3. barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli. 

4. barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.
103

 

Dalam jual beli online pakaian yang dilakukan memilki kesepakataan 

dan aturan yang mana disepakati antara penjual, pembeli dan supplier 

sebagaimana berikut  

o Mohon segera melakukan pembayaran jika pelanggan telah mendapat 

rekap total pesanan dari operator kami kami Maximal 1x24 Jam  

o Pembayaran kami terima melalui rekening yang tertera, Di luar 

rekening tersebut kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian  

o Pesanan akan kami kirim setelah pembayaran anda masuk di rekening 

kami. Jika pembayaran belum masuk ke rekening kami, barang akan 

kami tunda proses pengirimannya walaupun pelanggan telah 

melakukan transfer.  

o Tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman paket yang 

dikirim melalui jasa ekspedisi/ kargo, Kami hanya akan membantu 

cek tracking pesanan anda. Selanjutnya silahkan anda contact pihak 

ekspedisi terdekat.  
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o Segala keterlambatan pengiriman akibat kesalahan data atau tidak 

lengkapnya data yang diberikan pelanggan sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab pelanggan.  

o Untuk kemiripan produk dengan photo baik dari model, warna atau 

bahan adalah 80%  

o Barang yang sudah dibeli tidak dapat diuangkan kembali, Kecuali 

tukar akibat cacat/ Salah Barang dengan ditukar dengan Produk yang 

sama akan kami garansi 100% atau Jika ditukar dengan model lain 

ongkir menjadi tanggung jawab pelanggan sepenuhnya.  

o Jika pesanan pelanggan ada yang kosong atau stock out atau telah 

habis terjual atau produk tidak akan di produksi lagi, sedangkan 

pelanggan sudah terlanjur melakukan pembayaran terhadap suatu 

produk tertentu yang dipesan. Maka kami akan mengembalikan atau 

proses Refund uang pelanggan hanya pada produk yang kosongnya 

saja atau pelanggan dapat mengganti pesanannya dengan produk 

lainnya. Dan untuk pesanan pelanggan yang sudah ada/ready akan 

tetap kami kirimkan.”104
  

Apabila tidak terjadi ketidakpuasan barang maka diperkenankan menukar 

barang dengan catatan tukar warna saja dengan item yang sama, batas penukaran 

7 hari setelah barang diterima. Untuk ongkir Retur kami garansi atau Gratis 

serta Anda bisa menukarkan langsung ke tempat kami dengan syarat & 
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ketentuan berlaku.
105

 Serta dapat membatalkan jual beli apabila memang 

kondisi barang yang benar-benar cacat, jarak komplain dan barang sampai 

tujuan tidak lebih dari 24 jam antara penjual dan dropshipper, atau saya bisa 

menawarkan solusi kedua, untuk mengganti barang dengan catatan biaya kirim 

ditanggung oleh pembeli. 
106

 

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik, masing-

masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual/pelaku usaha/merchant 

merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu, 

seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas 

produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. barang yang 

ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan,tidak rusak ataupun mengandung cacat tersembunyi, 

sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk 

diperjualbelikan. Dengan demikian transaksi jual beli termaksud tidak 

menimbulkan kerugian bagi siapapun yang menjadi pembelinya. 

Di sisi lain, seorang penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk 

mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas harga barang yang 

dijualnya, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan 

pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi 

jual beli secara elektronik ini.Seorang pembeli/konsumen memiliki kewajiban 
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untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis 

barang dan harga yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli tersebut. 

Selain itu, pembeli juga wajib mengisi data identitas diri yang sebenar-

benarnya dalam formulir penerimaan. Di sisi lain, pembeli/konsumen berhak 

mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya dari 

seorang penjual, sehingga pembeli tidak dirugikan atas produk yang telah 

dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas 

perbuatan penjual/pelaku usaha yang beritikad tidak baik. Sehingga ketika 

terjadi hal tersebut tidak akan adanya wanpres atau kelalaian.  

Jika pembeli merasa tertipu dengan karena mandapatkan barang yang 

tidak sesuai dan ternyata terdapat cacat yang mana tidak sesuai dengan yang 

diiklankan maka, pembeli memiliki hak khiyar yang mana memilih 

meneruskan atau membatalkan akad yang telah disepakati, sebelunmya hak 

khiyar ini disebut dengan khiyar „aib.  

Adapun cacat yang mengharuskan hak khiyar adalah 

1. cacat itu sudah ada sebelum akad ataupun sesudah akad sebelum 

serah terima barang 

2. pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad maupun serah 

terima. 

3. Penjual tidak mensyaratkan bahwa barang barang terbebas dari 

cacat. 

4. Hendaklah cacat barang tidak hilang sebelum fasakh. 
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Wanprestasi kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, jika pelaku 

melakukan wanprestasi, misalnya saja dalam hal pengiriman barang yang 

mengalami keterlambatan waktu sampai ketangan konsumen. Sebagai 

konsumen dapat menghubungi kembali pihak pelaku usaha untuk 

mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya. Atau ada juga pelaku 

usaha yang tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai 

penipuan. 

Pada kesepakatan awal bertransaksi, antara penjual dan pembeli 

melakukan perjanjian yang menentukan bentuk-bentuk dari komplain yang 

akan terjadi. Bentuk perjanjian ini ada yang berupa garansi dalam tempo yang 

telah ditentukan, dimana saat terjadi kerusakan, pembeli yang melakukan 

komplain akan langsung ditangani oleh pihak penjual. Penanganannya adalah 

dengan mengganti barang yang rusak sebelum habis masa garansinya. Selain 

mengganti dengan barang yang baru terdapat pula cara memperbaiki barang 

yang rusak. Langkah-langkah lain yang dilakukan oleh penjual adalah dengan 

cara memberikan diskon atau potongan harga untuk menghadapi komplain 

yang terjadi karena kerusakan barang selama masa kesepakatan yang telah 

ditentukan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Obyek jual beli dalam praktek jual beli pakaian sistem dropshipping 

dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pakaian secara benda adalah barang yang suci dan dapat disucikan 

secara manfaat adalah barang yang termasuk kebutuhan pokok 

manusia untuk menutupi aurat maka pakaian adalah barang yang 

boleh untuk diperjual belikan. 

b. Dilhat dari status kepemilikan obyek jual beli, dapat dalam jual 

beli dropshipping karena penjual tidak memiliki barang yang 

diperjual belikan, dapat dilihat dari bentuk kerjasama yang terjadi 

antara dropshipper dan suplier, jika suplier dan dropshipper 

berkerja sama dan suplier mengetahui jika barang yang dibeli akan 

dijual kembali maka secara hukum Islam sah karena tergolong 

wakalah dalam jual beli. Jika suplier tidak melakukan kerjasama 

dengan dropshipper maka jual beli hukumnya tidak sah, karena 

dropshipper menjual barang yang bukan atas kepemilikanya dan 

tidak mendapat izin dari pemilik barang. 

2. Akad yang terjadi dalam jual beli pakaian sistem dropshipping tersebut 

diperbolehkan karena persyaratan tentang subyek atau „aqid sudah 

terpenuhi dalam Islam dan tergolong dalam praktik jual beli salam 

dalam islam 
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3. Tinjuan hukum Islam jika terjadi masalah dalam jual beli sistem 

dropshipping. 

Dalam islam ada hak khiyar yang diberlakukan untuk melindungi 

konsumen dari kecurangan penjual, dalam jual beli pakaian sistem 

dropshipping, para dropshipper memberikan jaminan tukar barang jika 

salah warna atau model bahkan memberikan jaminan uang kembali, 

tentu saja berdasarkan bukti yang sangat kuat untuk menghindari 

kecurangan pembeli. 

B. Saran 

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

sistem dropshipping hendaknya mencari tahu apakah dropshipper 

yang akan di ajak melakukan transaksi adalam dropshipper yang 

bekerja sama dengan suplier atau tidak. 

2. Sebaiknya sebagai seorang dropshipper harus melakukan kerjasama 

dan mendapatkan izin dari pihak suplier sebelum melakukan bisnis 

jual beli dropshipping. 

3. Untuk mengantisipasi terjadinya penipuan, kesalahan pengiriman 

barang, dan mempermudah komplain jika terjadi masalah pilihlah 

dropshipper yang sudah memiliki reputasi baik dan berkerjasama 

dengan suplier. 

 

 


