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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah penyusun kemukakan tersebut tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sampel 

dalam Jual beli Online (studi pendapat Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, 

Mazhab Syafi‟I, Mazhab Hambali)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dalam perspektif hukum Islam Jual beli dengan sampel dengan sistem 

online diperbolehkan. Dalam pelaksanaan jual beli dengan sampel dengan 

sistem online sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Selain itu 

antara penjual dan pembeli telah sepakat dengan segala ketentuan yang 

berlaku diantara mereka. Dalam pelaksanaan jual beli online ini didasarkan 

pada jiwa yang saling merelakan antara penjual dan pembeli.Sampel yang 

digunakan dalam jual beli online dalam perspektif hukum Islam adalah 

boleh dan sah untuk digunakan. Dalam praktik pelaksanaan jual beli 

online, sampel berfungsi sebagai gambaran yang menjelaskan wujud 

benda dalam jual beli online. selama sampel yang digunakan dalam jual 

beli online sesuai dengan barang yang diterima oleh pembeli, maka hukum 

sampel tersebut adalah sah dan diperbolehkan. 

Menurut Mazhab Hanafi, Maliki Syafi'I dan Imam Hambali 

tentang sampel dalam jual beli online adalah sebagai berikut: 

a. Menurut ulama Hanafiah jual beli dengan sampel diperbolehkan atas 

dasar kebutuhan masyarakat terhadap sistem penjualan tersebut sangat 
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besar. Mazhab Hanafi mengesampingkan qiyas dalam penentuan 

hukum jual beli seperti ini dengan memilih untuk melihat kepentingan 

terhadap jual beli sampel ini sangat besar manfaatnya dimasyarakat. 

Sampel dalam jual beli menurut mazhab Hanafi telah mewakili, bahkan 

penggunaan sampel dalam jual beli dianggap lebih jelas 

menggambarkan sebagian bahkan keseluruhan barang dibandingkan 

dengan pengucapan ciri-ciri secara lisan yang dilakukan oleh penjual. 

Sehingga hukum sampel dalam jual beli online menurut pendapat 

mazhab Hanafi adalah boleh. 

b. Menurut mazhab Maliki jual beli dengan melihat sebagian barang 

(mitliyat) yang bisa ditakar dan dilihat adalah boleh dan selama barang 

yang dijual sama dengan sampel yang ditawarkan. Sebagaimana dalam 

pelaksanaan jual beli dengan sampel ini, penjual menawarkan barang 

dagangannya menggunakan sampel agar bisa dilihat oleh pembeli. 

sampel berfungsi untuk memberikan gambaran terhadap barang yang 

dijual. Sehingga sampel dalam jual beli online menurut perspektif Imam 

malik adalah boleh. 

c. Menurut mazhab Syafi‟iyah jual beli sampel ada tiga, yaitu ada yang 

mengatakan sah, ada yang mengatakan batal, dan ada yang mengatakan 

jika sampel tersebut masuk dalam jual beli maka sah. Menurut Mazhab 

Syafi‟iyah jual beli yang tidak disaksikan secara langsung adalah sah 

dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu oleh penjual dan 

pembeli. sampel dalam jual beli online berfungsi untuk 

menggambarkan sebagian dan bahkan keseluruhan barang agar dapat 
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dilihat oleh pembeli. berdasarkan persyaratan yang dikemukakan oleh 

mazhab Syafi‟iyah maka hukum sampel dalam jual beli online adalah 

sah dan diperbolehkan dengan melihat dari fungsi sampel itu sendiri. 

Selama sampel sesuai dengan barang yang dijual maka akad dalam jual 

beli seperti itu menjadi sah, dan apabila sampel tidak sesuai dengan 

barang yang diterima oleh pembeli maka pembeli bisa memilih hak 

khiyar. 

d. Menurut mazhab Hambali jual beli dengan sampel hanya boleh 

dilakukan jika pembeli berada disisi barang yang dijual. Dalam 

pelaksanaan jual beli online dengan menggunakan sampel, penjual dan 

pembeli tidak melakukan pertemuan secara langsung dan menurut 

kalangan Hanabilah bahwa jual beli seperti ini tidak sah, dan sampel 

dalam jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. 

2. Menurut penulis, perbedaan yang paling menonjol antara sampel jual beli 

zaman dulu dengan zaman sekarang terlihat pada kejelasan barang yang 

ditawarkan. Sampel jual beli zaman dulu hanya berupa penjelasan secara 

lisan oleh penjual. Contohnya: penjual baju yang menawarkan baju dalam 

sebuah kantong yang hanya dijelaskan bahwa dalam kantong itu berisi 

baju dengan ciri-ciri yang disebutkan secara lisan. Sedangkan sampel yang 

digunakan dalam jual beli online mampu mengambarkan hampir secara 

keseluruhan barang yang hendak dibeli. Meskipun demikian tidak 

menutup kemungkinan dalam praktiknya sampel yang digunakan dalam 

jual beli zaman sekarang barangnya tidak terdapat pada penjual atau 
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bahkan dalam sampelnya terdapat kelebihan yang dibuat-buat oleh 

penjual. 

B. Saran 

1. Bagi para penjual (pedagang online) hendaknya tetap menjaga kejujuran 

setiap melakukan transaksi jual beli online. para penjual hendaknya selalu 

memperhatikan sistem jual beli yang dapat dipercaya agar tetap sesuai 

dengan hukum Islam. 

2. Bagi para penjual diharapkan selalu memberikan hak khiyar kepada 

pembeli apabila terjadi hal-hal diluar dari kesepakatan jual beli online. 

3. Bagi para pembeli hendaknya selalu berpegang pada prinsip kejujuran. 

4. Bagi para pembeli hendaknya lebih berhati-hati dan teliti dalam membeli 

barang secara online agar tidak mendapat kerugian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


