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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang 

tidak bisa dihindari dalam era globalisasi saat ini, karena perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi 

menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan 

perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Namun demikian, 

walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, tetapi 

juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Salah satu perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau 

biasa disebut internet (interconnection network). Internet sebagai suatu media 

informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai 

kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing), mencari data dan berita, saling 

mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan 

termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media 

internet ini dikenal dengan istilah Electronic Commerce, atau disingkat e-

commerce.
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 E-Commerce merupakan suatu proses  jual beli barang dan jasa yang 

dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara online dapat 

mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan 
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transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi 

jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, 

mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama 

lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan 

secara elektronik. 

 Berbeda dengan cara sistem jual beli dalam Islam, dalam syariat islam jual 

beli dianjurkan seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al - Baqarah Ayat 

275 : 

اْ ... ٰٕ بَ َو ٱنّشِ َحشَّ َٔ َع  ۡٛ ُ ٱۡنبَ أََحمَّ ٱَّللَّ َٔ
2

  ۚ... 
 

Terjemahnya :  

 "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  riba... " 

 

 Menurut hukum Islam, transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak 

antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan 

cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjual belikan dan 

menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat 

dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam.  

 Ketentuan dan keabsahan material yang diperjual belikan dalam islam 

yaitu
3
 : 

1. Barang yang diperjual belikan harus ada, oleh karena itu tidak sah jual beli 

barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. 

2. Barang yang dijual harus Mal Mutaqawwim, Mal Mutaqawwim yaitu setiap 

barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya 

dalam keadaan ikhtiyar. 

3. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. 
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4. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual 

beli. 

 

 Sedang untuk saat ini dalam dunia internet, banyak situs-situs yang 

mewadahi masyarakat untuk memperdagangkan barang-barang. Ada situs-situs 

yang mewajibkan penggunaannya untuk menjadi anggota (member) terlebih 

dahulu, namun ada juga yang tidak. Salah satu keunggulan dari dari Kendari 

Muslim Store Kota Kendari adalah menawarkan segala macam barang mulai dari 

yang murah sampai yang mahal.  

 Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan berbelanja atau 

melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Melalui e-commerce, contohnya 

dalam grup Facebook Kendari Muslim Store Kota Kendari dimana pihak pembeli 

(buyer) mengakses internet ke website, yang kemudian pihak pembeli (buyer) 

mencari barang yang ditawarkan. Apabila telah telah menemukan barang yang 

dicari, buyer mengirimkan penawaran dalam halaman penjual tersebut, menelpon 

atau mengirimkan pesan singkat kepada penjual (seller). Setelah melakukan tawar 

menawar dan terjadi kesepakatan maka seller dan buyer akan menetukan 

mekanisme pembayaran. 

 Mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah buyer melakukan 

transfer sejumlah uang kepada seller. Setelah buyer melakukan transfer uang 

maka seller mengirimkan barang kepada buyer. Namun pembayaran dengan 

mekanisme transfer tersebut memilki resiko yang tinggi karena kemungkinan 

terjadi penipuan cukup besar. Buyer dituntut untuk sangat hati-hati apabila ingin 

melakukan transaksi dengan mekanisme transfer. Mekanisme pembayaran selain 

transfer antara lain dengan cash on delivery (COD). Cash on delivery adalah 
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sistem jual beli dengan bertemu muka, mengecek kondisi barang dan 

kelengkapan, negosiasi, kemudian melakukan pembayaran.  

 Pelaksanaan jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan 

beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab 

untuk membyar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak 

melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung 

jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak 

yang merasa dirugikan untuk mendapat ganti rugi. Sesuai dengan fiman Allah 

SWT dalam Surah An Nisa (4) Ayat 29 dijelaskan: 

َشةً َعٍ  ٌَ تَِجٰ َٰٓ أٌَ تَُكٕ ِطِم إَِلَّ َُُكى بِٲۡنبَٰ ۡٛ نَُكى بَ َٰٕ اْ أَۡي َٰٕٓ ٍَ َءاَيُُٕاْ ََل تَۡأُكهُ ب ٱنَِّزٚ َٓ َٰٓأَُّٚ َٰٚ

اْ أََفَُغُكۡى   َٰٕٓ ََل تَۡقتُهُ َٔ ُُكۡى   تََشاض ّيِ
4

 
Terjemahnya :  

 

 " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

 sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

 berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu" 

 

 Sedangkan menurut Pasal 1320 KUHP mengatur bahwa perjanjian harus 

memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal 

tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya 

perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. 

Permasalahan lainnya adalah ketika seller mengakses barangnya ke internet atau 

website, kemudian pihak pembeli memesan barang yang ditawarkan, ketika terjadi 

proses tawar menawar kepada seller, seller mengirimkan barang dan alhasil 

barang yang terkirim kepada buyer itu tidak sesuai dengan apa yang tertera 

digambar, contoh terkadang buyer memesan baju dengan ukuran L ternyata yang 
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datang adalah ukuran XL, terkadang juga buyer telah mengirim uang kepada 

seller tetapi barangnya tidak dikirim kepada buyer hal ini sering terjadi dalam 

proses jual beli online yang di tawarkan pada Kendari Muslim Store Kota 

Kendari.  

 Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Trans aksi Elektronik (UUITE) mengatur bahwa penyelenggaraan 

sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara 

negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Dalam hal ini penyelenggara 

sistem elektronik adalah Kendari Muslim Store. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) 

UUITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus 

menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung 

jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.  

 Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik lebih lanjut mengenai 

Transaksi Jual Beli Online pada Kendari Muslim Store ditinjau dalam hukum 

Islam. Sehingga peneliti mengangkat Judul yaitu : "Penerapan Akad Salam 

dalam Jual Beli Online pada Kendari Muslim Store ditinjau dari Hukum 

Islam" 

B. Fokus Penelitian 

 Berangkat dari latar belakang masalah diatas, peneliti mengarah pada 

penerapan Akad salam yang dilakukan dalam pembelanjaan Online pada Kendari 

Muslim Store. 
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C. Rumusan masalah 

1. Bagaimana transaksi jual beli Online dengan akad salam pada  Kendari 

Muslim Store   ? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad salam dalam jual 

beli Online ? 

 

D. Devinisi Operasional 

Untuk mengetahui gambaran dan pengertian yang terkandung dalam judul 

penelitian ini penulis perlu menguraikan pengertian variabel tersebut yang 

dianggap perlu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalah fahaman tentang 

tujuan judul tersebut. Oleh karena itu, berikut adalah Definisi yang perlu 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Penerapan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

2. Akad salam yaitu dalam Islam dikenal sebagai akad Pesanan  (memesan 

barang) atau transaksi jual beli dengan cara memesan. 

3. Online adalah transaksi jual beli dengan menggunakan cara memesan barang 

melalui Instagram, Facebook, BBM, secara maya dan saling tukar data 

informasi. 

E. Tujuan dan Manfaat   

Tujuan penelitian ini adalah : 

1.  Dapat mengetahui tentang jual beli akad salam dengan sistonline yang 

diterapkan oleh Kendari Muslim Store. 
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2. Dapat Mengetahui tentang jual beli akad salam dengan sistem online menurut 

Hukum Islam. 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Teori 

 Dari pembahasan ini diharapkan dijadikan sebagai masukan dari sumber 

referensi, terutama bagi para mahasiswa dan peneliti yang ingin 

mengembangkan usaha jual beli online dalam konteks syari'ah. 

2. Praktis  

a. Agar berguna bagi masyarakat luas dalam melakukan transaksi jual beli 

menggunakan fasilitas Internet. 

b. Diharapkan bagi Mahasiswa Syari‟ah agar bisa memahami tentang jual 

beli menggunakan akad salam dengan sistem online menurut hukum 

Islam, terutama Mahasiswa Muamalah. 
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