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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah  

Agama Islam mengatur kehidupan pemeluknya (Muslim) dalam 

segala aspek kehidupan. Mengatur hubungan hamba dengan tuhannya 

yang sering di sebut dengan hablum minallah dan mengatur pula 

hubungan dengan sesama  manusia yang di sebut dengan hablum 

minannas. Hubungan sesama inilah yang akan melahirkan sebuah  

cabang ilmu pengetahuan yang lebih di kenal dengan sebutan Fiqhi 

Muamalah  aspek kajiannya adalah suatu yang berkaitan dengan 

muamalah atau hubungan antara umat yang satu dengan umat muslim 

yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan 

lain sebagainya.  

Definisi muamalat dalam arti luas adalah aturan hukum Allah 

untuk mengatur manusia dalam kaitannya dalam urusan duniawi dan 

definisi pengertian muamalah arti sempit adalah aturan-aturan allah 

yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya 

dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Salah satu 

perwujudan dari muamalat yang disyari’atkan oleh Islam adalah jual 

beli. Jual beli itu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencarari 

rejeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak lepas dari 

hubungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan syari’at Islam adalah jual 

beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan 

riba. (Muhalling , Sinarsih, & Kartini, 2021) 
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 Aturan-aturan di dalam Islam sangat diikuti oleh banyak Muslim, 

meskipun kualitasnya bervariasi. Banyak Muslim yang menjadikan 

nilai-nilai islam sebagai prin sip hidup, sehingga berpengaruh pada 

sikap dan perilaku mereka. Secara umum, segala sesuatu yang 

bertentangan dengan nilai-nilai Islam seharusnya akan ditinggalkan. 

Hal inilah yang membuat Muslim sebagai satu segmen pasar tersendiri 

yang harus diperhitungkan (Aji, 2019).  

Masing-masing muslim dalam mencukupi kebutuhan hidup 

sehari-hari pasti mewujudkan suatu transaksi yang disebut dengan jual 

beli. Apabila zaman dahulu transaksi jual beli dikerjakan dengan 

langsung berjumpa antara penjual dan pembeli disuatu tempat. Maka 

zaman  saat ini jual beli sudah tidak semata-mata terbatas pada satu 

ruang saja. Perkembangan teknologi dunia maya yang makin janggih 

dan maraknya  pengguna internet maka bukan termasuk syarat jual beli, 

harus terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli. Selama penjual 

telah membuka transaksi, maka pembeli boleh membelinya, sekalipun 

dia tidak bertemu dengan penjualnya. Dalam syariat Islam sendiri jual 

beli dianjurkan seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah 

[2]:275  

 
بَٰىا ْۚ َم ٱلزِّ ُ ٱۡلبَۡيَع َوَحزَّ  َوأََحلَّ ٱَّللَّ

 

Terjemahnya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba 
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Pada masa saat ini jika kita berbicara mengenai jual beli maka 

tidak lepas dari salah satu perkembangan yang amat pesat  yakni 

pemakaian smartphone dengan hadirnya fitur-fitur sosial yang di 

tawarkan dalam sistem komunikasi smartphone ini sangat membantu 

masyarakt dalam berkomunikasi tanpa harus bertemu langsung dengan 

penjualnya sendiri. Dengan bermodalkan pada smartphone dan 

berbagai fasilitas internet yang telah di sediakan seperti, WhatsApp,  

Messenger, Facebook, Twitter, line dan Instagram dengan adanya 

fasilitas tersebut kita mampu mengembangkan sebuah bisnis dan 

melakukan transkasi jual beli secara online  

Perkembangan teknologi dunia maya sangat cepat, sehingga ada 

dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif, transaksi 

mudah dilakukan, pembayaran cepat, waktu menjadi singkat. 

Sementara dampak negatifnya adalah konsumen lebih sering dirugikan 

baik materi, yakni berupa uang dan juga non materi yaitu waktu, 

pikiran, perasaan dan seterusnya.  

Ada dua hal yang tidak seharusnya dilakukan didalam dunia 

bisnis  yakni: pertama, deskriminasi antara penjual, dan tidak hanya 

mementingkan keuntungan semata. Kedua, tidak seharusnya 

melakukan praktek-praktek bisnis, seperti melakukan kecurangan 

informasi kepada konsumen dan mengakses informasi yang bukan 

miliknya. Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang dilakukan 

oleh umatnya, baik sedikit maupun banyak, terang-terangan maupun 

yang di sembunyikan sekalipun (Syaid, 2019).  
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Kepercayaan dalam proses bisnis sangatlah penting baik online 

mapun offline. Dalam dunia offline kepercayaan dibangun dengan 

saling kenal mengenal antara penjual dan pembeli dengan baik, adad 

Aqad (Ijab dan Qabul), ada materai, ada perjanjian dan lain sebagainya, 

sedangkan online adanya keharmonisan dalam bertransaksi sehingga 

melahirkan norma dan nilai etika kepercayaaan  secara total dalam 

proses keseluruhan.  

Pada saat ini muncul salah satu model bisnis online internet 

marketing dengan istilah dropshipping. Dropshipping adalah suatu 

usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. Sehingga 

dropshipping dikatakan sebagai model dalam bermuamalah.  Di sinilah 

seorang muslim dituntut kepekaannya terhadap fakta hukum dalam 

aktivitas jual beli. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa  [4]:29 

َٰٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَي  زَ  َءاَهٌُىا  يَٰ َٰٓ أَى تَُكىَى تَِجٰ ِطِل إَِلَّ لَُكن بَۡيٌَُكن بِٲۡلبَٰ ا  أَۡهَىٰ ةً َعي تََزاٖض ََل تَۡأُكلُىَٰٓ

ا   ٌُكۡنْۚ َوََل تَۡقتُلُىَٰٓ َ َكاَى بُِكۡن َرِحيٗوا  أًَفَُسُكنهِّ ْۚۡ إِىَّ ٱَّللَّ ۡۡ 

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  

 

  Jual beli dengan sistem dropship menjadi semarak sejalan 

dengan perkembangan  mencari  uang  melalui online shop atau market 

place di dunia maya. Dropshipping menjadi pilihan paling menarik, 

Karena cara ini di nilai paling gampang, paling menjanjikan 
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keuntungan, dan paling irit modal. Bagi dropshipper yang sudah 

kerasukan, dia bisa menjual apa saja yang bisa di-online-kan. 

Sementara dia tidak perlu mengeluarkan sepeserpun untuk pengadaan 

barang itu, bahkan ia tidak perlu menyewa gudang maupun alat 

transportasi untuk menyimpan atau pengiriman barang yang ia jual 

(Baits, 2016). 

Berjualan dengan sistem dropshipping menjadi fenomena 

tersendiri pada era berkembangnya teknologi internet seperti   saat ini, 

berjualan dengan metode ini hukumnya bisa menjadi halal atau haram, 

tergantung bagaimana hakikat dari drophip yang dilakukan. Sehingga 

mendapat banyak respon dari masyarakat baik yang setuju maupun 

yang tidak setuju, mereka punya alasan tersendiri tentang kebolehan 

dan ketidakbolehan sistem dropship ini.  

Dapat kita jumpai dalam sistem dropship ini sering terjadi 

penipuan yang dilakukan baik oleh penjual maupun konsumen yang 

berpura-pura sebagai pembeli. Beberapa penyebabnya adalah tidak 

bertemu penjual dan pembeli  secara langsung (satu majlis) tetapi pihak 

penjual dan pembeli hanya di wakilkan dengan media komputer atau 

hendphone. 

Resiko yang di dapatkan oleh penjual yaitu mendapatkan 

konsumen yang berpura-pura sebagai pembeli yang mengaku sudah 

mentransfer sejumlah uang kepada penjual (drpshipping) dan meminta 

barang segera dikirim. Sedangkan resiko yang di dapatkan oleh 

pembeli yaitu setelah uang ditransfer, barang yang di pesan tidak dapat 

di kirim ke konsumen atau barang yang di pesan tidak sesuai dengan 
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spesifikasi yang telah di paparkan dan tidak sesuai dengan kualitas 

yang di harapkan pembeli. Karena barang hanya telihat di gambar yang 

disediakan di website tanpa masyarakat mengetahui kualitas barang 

yang akan di beli.  

Jika di lihat dari hukum Islam syarat jual beli menjadi 

problematika di tengah pelaku ekonomi. Secara umum terdapat empat 

macam syarat yang berkaitan dengan jual beli, yaitu syarat terjadinya 

akad (in’iqad) syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafa’dz), 

dan syarat lujum apa bila melakukan transasksi haruslah dilakukan 

dengan ridha dan sukarela, transaksi tidak boleh dilakukan dengan 

terpaksa. Banyak orang yang melakukan transaksi dengan terpaksa, 

misalnya ada barang yang ditawarkan oleh seorang teman maka dengan 

terpaksa kita membelinya.  

Barang yang di tawarkan bukan milik orang lain, untuk itu harus 

pasti miliknya adalah milik  pribadi, atau harta pemberian tidak 

masalah asalkan berasal dari sumber yang berkah dan halal jelas status 

kepemilikannya. Jika kita perhatikan banyak orang yang menjual 

barang bukan miliknya, bisa dikata mereka sebagai dropshipper. Dalam 

Islam ada larangan jual beli hasaath, yaitu melarang transaksi jual beli 

apabila tidak bisa memilih barang yang sesuai dengan keinginan dan 

kualitas barangnya. Penjual juga harus menjelaskan cacat barang apa 

bila ada dan tidak boleh di tutup-tutupi agar tidak merugikan pembeli  

Kepemilikan barang dalam sistem jual beli adalah mutlak 

hukumnya, karena barang yang diperjual belikan harus termasuk dari 

barang yang dimiliki secara sempurna. Kepemilikan yang sempurna 
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adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya 

bersama-sama, sehingga demikian semua hak-hak yang diakui oleh 

syaraa’ tetap ada di  

Banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi jual beli 

dengan sistem dropship maka dari itu menjadi salah satu daya tarik dari 

sebagian orang untuk melakukan tindak kejahatan, seperti melakukan 

penipuan demi mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan bagaimana 

dengan orang yang akan dirugikan. Dalam sistem dropship ini sangat 

mudah terjadi penipuan karena pememilikan barang hanya dimiliki 

oleh distributor atau disebut dengan suplier. Walaupun demikian hal  

tersebut sering terjadi tetapi masyarakat tetap saja melakukan transaksi 

dengan sistem dropshipping.  

Jual beli dengan cara seperti  ini juga dimungkinkan 

mengandung unsur garar (unsur ketidakpastian), disebabkan karena 

barang yang dijadikan objek bukan milik penuh penjual, sehingga pada 

akad berlangsung penjual belum bisa memastikan apakah baranag 

tersebut dapat dikirimkan kepada pembeli atau tidak. Selain itu, karena 

barang tersebut dijual dalam bentuk gambar, maka terdapat pula  

ketidakpastian karakter ataupun kualitaas produk yang belum tentu 

sama dengan gambar atau foto yang di pajang dengan gambar di toko 

online tersebut (Fikri, 2020). Kasus yang sering terjadi di lapangan 

adalah sering adanya ketidaksesuain antara barang yang di tawarkan 

melalui foto dengan barang yang di terima.  

 Sistem jual beli dropship ini juga dilakukan oleh masyarakat 

Desa Tumbudadio Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur. Mulai dari 
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pebisnis kecil kecilan hingga ibu-ibu rumah tangga yang mulai 

berjualan internet sehingga bisa berkembang dan di nikmati oleh 

sebagian kalangan masyarakat. Dapat dilihat data awal penelitian yang 

di lakukan kepada pengguna dropshipping sebagai berikut:  

Tabel 1.1 

Data awal penelitian di Desa Tumbudadio 

No Nama Dropshipping Barang/Jual Media Jual 

1 Dian Khaerani 

 

Pakaian syari 

Pakaian anak-anak 

WhatsApp 

Facebook 

2 Nirwana Rezki Gamis 

Pakaian dewasa 

WhatsApp 

Facebook 

3 

 

Serli 

 

Casing Hp Facebook 

Messenger 

4 

 

Haura 

 

Pakaian syari 

Pakaian anak-anak 

Facebook 

WhatsApp 

5 

 

Hajra Wati 

 

Inaikuku (pacci ) 

Aksesories 

WhatsApp 

Facebook 

6 

 

Jumarni 

 

Tas wanita Facebook 

Messenger 

7 Immah Sepatu dewasa, 

Tas ransel 

Facebook 

WhatsApp 

8 

 

Ade Sri Amirandeka 

 

Sendal, sepatu 

 

Facebook 

WhatsApp 
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  Messenger 

9 

 

Sinar 

 

Sendal, 

Pakaian dewasa 

 

Facebook 

WhatsApp 

 

10 

 

 

Sri Wahyuni 

 

 

Perabotan rumah 

tangga 

baju 

Jilbab 

Istagram 

Facebook 

Messenger 

11 

 

Vanda Rifanti 

 

 

Celana jeans 

Jilbab bergo 

Meja belajar 

Instagram 

WhatsApp 

Facebook 

12 

 

 

Sri Utami 

 

 

Seprai 

Sendal 

Horden 

WhatsApp 

Facebook 

Instagram 

13 Jumriana  Skincare Facebook 

Istagram 

14 Ayu Faradillah Jilbab, 

Gantungan pakaian 

Facebook 

WhatsApp 

15 Masrina 

 

Rok plisket 

 

Instagram 

WhatsApp 

Facebook 

(Sumber Data: Masyarakat Desa Tumbudadio) 
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Berdasarkan observasi  dan  wawancara penelitian  yang 

dilakukan oleh sebagian pengguna drophipping yang masi aktif 

berjualan dengan sistem dropshipping, adapun tempat berjualannya 

bermacam-macam ada yang memasarkan melalui media facebook, 

WhatsApp, Messenger, dan juga Instagram.  

Pada dasarnya bisnis dropshipping menguntungkan banyak 

orang, namum demikian masi di pertanyakan keabsahannya dalam 

hukum Islam. Karena dropshipper hanya menjual produk lewat gambar 

dan tidak mengetahui secara detail produk yang akan di jual terlebih 

lagi tanpa harus menyetok barang sehingga konsumen seringkali di 

rugikan karena produk ril tidak sesuai dengan gambar yang di tawarkan 

oleh dropshipper. Jika di tinjau secara sekilas terlihat bahwa dalam 

transaksi sistem dropship ini tentunya tidak memenuhi dua syarat 

tersebut secara sempurna, yakni tidak sempurna dalam syarat wilayah 

dimana pihak dropshipper bukanlah pemilik barang ingin di jual 

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk 

menyusun skripsi tentang Implementasi Dropshipping Dalam Sistem 

Penjualan Online Shop Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus 

Masyarakat Desa Tumbudadio) 

  

1.2.Fokus Penelitian  

Pada penelitian kali ini peneliti hanya berfokus kepada pelaku 

dropshipping dalam melakukan transaksi  jual beli secara online shop. 

Dan membahas terkait implementasi dropshipping perspektif ekonomi 

Islam yang dilakukanan masyarakat Desa Tumbudadio   
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1.3. Rumusan Masalah  

Uraian pada latar belakang Berdasarkan masalah maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu: 

1. Bagaimana implementasi jual beli melalui sistem dropshipping 

yang dilakukan pada masyarakat Desa Tumbudadio? 

2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap implementasi jual 

beli melalui sistem dropshipping pada masyarakat Desa 

Tumbudadio  

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi jual beli melalui 

sistem dropshipping yang dilakukan pada masyarakat Desa 

Tumbudadio 

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap 

implementasi jual beli melalui sistem dropshipping pada 

masyarakat Desa Tumbudadio 

1.5.  Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Diharapkan dari tulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi bagi para calon pengusaha baru, terutama khusunya 

bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan dan mewujudkan 

kemaslahatan jual beli secara online dengan sistem 

dropshipping dalam konteks syariah  
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2. Manfaat Praktis  

a. Diharapkan bagi masyarakat serta subjek penelitian penulis 

agar mampu  memanfaatkan fasilitas sosial media dengan 

baik mungkin untuk hal yang lebih penting, terutama dalam 

hal jual beli secara online haruslah dengan mengikuti 

ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam agar 

terhindar dari resiko yang akan terjadi di kemudian hari.  

b. Diharapkan bagi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis 

islam untuk dapat memahami lebih mendalam tentang jual 

beli dengan menggunakan sistem dropshipping dalam 

perspektif ekonomi syariah.   

c. Dan diharapkan bagi penulis agar hasil dari tulisan ini dapat 

dipergunakan dan dikaji lebih lanjut pada periode 

berikutnya apabila terus terjadi  perkembangan.  

1.6. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam 

menafsirkan terkait dengan sitilah-istilah judul penelitian ini. Seesuai 

dengan judul penelitian yaitu “ Implementasi Dropshipping Dalam 

Sistem Penjualan Online Shop Pada Masyarakat Desa Tumbudadio 

(Perspektif Ekonomi Islam).” Maka penulis memandang perlu 

menyampaikan definisi operasional sebagaai berikut: 

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 

Implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap 
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sempurnah. Meneurut Nurdin Usman, implementasi adalah 

bermuarah pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme 

suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. 

2. Dropshipping adalah orang yang memasarkan produk dari, 

supplier, atau distributor tanpa membeli stok barang dahulu. Jadi 

pelaku dropship tidak memiliki stok barang dan hanya 

memasarkan produk melalui media sosial atau toko online. Jika 

ada order yang terjadi, order tersebut di teruskan kepada supplier 

dan kemudian pengiriman akan dilakukan langsung dari supplier,  

atau distributor kepada konsumen.  

3. Sistem jual beli menurut  Sabiq (2004, hlm. 107), jual beli adalah 

pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan 

antara keduanya. Atau memindahkan hak milik dengan hak lain 

berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Dari pengertian di 

atas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan pertukaran 

dengan harta yang dimiliki dengan harta lain dengan 

menggunakan cara-cara yang dibolehkan dan memberikan 

manfaat, dan di dasari dengan kerelaan antara kedua belah pihak. 

4. Menurut sari (2015), online shop atau belanja online via internet, 

adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang 

menjual melalui internet, atau layanan jual beli secara online 

tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau pihak pembeli 

secara langsung  



14 PENDAHULUAN 

 

 

5. Ekonomi Islam adalah suatu kegiatan yang memenuhi kebutuhan, 

yang didalamnya berisi aturan-aturan yang bersifat mengikat 

berdasarkan Al-Qur’an hadist dan sumber hukum lainnya yang 

telah diakui dalam Islam.  

1.7. Sistematika Pembahasan  

Sistematika ini disusun dalam beberapa bagian. Sistematika 

penulisan merupakan uraian secara garis besar terkait dengan hal-hal 

penting yang akan di bahas, untuk mempermudah dalam memahami 

dan melihat hubungan satu dengan yang lainnya adapun uaraian dalam 

setiap bagian yaitu:  

BAB 1 Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah 

berisi tentang ide awal permasalahan muncul sehingga hal tersebut 

menjadi diteliti, fokus penelitian tentang lingkup pembahasan dari 

penelitian ini agar tidak melebar, rumusan masalah, tujuan penelitain, 

manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika pembahasan 

BAB II Tinjauan pustaka. Terdiri dari penelian terdahulu yang 

relevan berisikan peneliti yang pernah diakan sebelumnya. Selanjutnya 

landasan teori  

BAB III Metodologi penelitian. Metodologi penelitian sangat di 

butuhkan oleh peneliti. Metodologi penelitian yang akan digunakan 

dalam penelitian ini meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, waktu 

dan tempat penelitian, data dan sumber data, teknik analisis data, teknik 

pemeriksaan keabsahan data 
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BAB IV Hasil dan pembahasan. Dalam bab ini menyimpulkan 

tentang permasasalahan yang diangkat yakni dengan memaparkan dan 

menguraikan hasil penelitian dan pembahasan implementasi 

dropshipping dalam sistem penjualan online shop pada masayarakat 

Desa Tumbudadio dan Perspektif  ekonomi Islam  

BAB V Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran 

dari hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Tumbudadio 

tentang sistem dropshipping yang dilakukan. Serta saran-saran yang 

membangun untuk para pelaku dropshipping dan konsumen, dan bagi 

peneliti selanjutnya. 

 


