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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian, maka peneliti 

mencantumkan penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh peneliti 

lainnya yang relevan dengan penelitian ini  

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Habib Masyhudi (2020) 

dengan judul Sistem Dropship Dalam Bisnis Online Dan 

Solusinya Dalam Hukum Islam. Hasil penelitian ini  

dropshipper adalah profesi yang sangat bermanfaat bagi semua 

masyarakat terutama konsumen, produsen dan dropshipper itu 

sendiri. Sebagian masyarakat yang sibuk atau tidak bisa mencari 

sendiri barang yang mereka butuhkan, maka mereka 

memerlukan jasa dropshipper sebagai perantaranya untuk 

mencarikan barang yang mereka butuhkan. Sebaliknyaa ada 

masyarakat yang memiliki barang namun mereka tidak 

mengetahui cara untuk memasarkan atau mempromosikan 

barang tersebut, maka mereka membutuhkan jasa dropshipper 

untuk memasaarkan atau menjual barang dagangannya. Dalam 

fiqih muamalah dropship bisa dimasukkan beberapa pendekatan 

akad yang sesuai dengannya, diantaranya adalah akad, 

samsarah, salam, wakalah bil ujrah, dan murabahah  

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh M. Hasan subkhy (2017) 

dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli 
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Sistem Dropshipping (Stusi Di Desa Waringinsari Barat Kec. 

Sukaharjo Kab. Pringsewu). Bentuk penelitian ini adalah 

penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field research) adalah 

penelitian yang dilakukan dalam kanca kehidupan sebenarnya 

berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat di kemukakan bahwa 

resiko jual beli sistem dropshipping di Desa Waringinsari barat 

disimpulkan bahwa jual beli online tersebut terdapat  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Faizal Fahmi (2018) dengan 

judul Kesesuaian Akad Jual Beli Dropship Dengan Fatwa MUI 

(Studi Kasus Pada Market Place Bukalapak). Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian kualitatif. Menekankan kualitas atau 

ciri-ciri data yang dialami sesuai dengan pemahaman deskriptif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi sebagai pelaku 

jual beli online. Kemudian dengan kajian kepustakaan dari 

berbagai buku, artikel, dan literatur yang dipandang mewakili 

dan berkaitan dengan objek penelitian. Dengan metode analisis 

komperatif apa yang terjadi dilapangan akan di komperasikan 

dengan akad dan hukum fiqih. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sistem jual beli online dengan sistem dropship memiliki 

kesamaan dengan akad salam dan akad wakalah. Sistem 

dropship adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan dengan 

catatan seorang dropshipper mengambil margin/keuntungan 

dengan sewajarnya  
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiah Zulfa Rosyidah (2019) 

dengan judul Sistem Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli 

Online Perspektif Toko  Nahdatul Ulama Dan Toko 

Muhammadiyah Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis 

dan metode pendekatan deskriptif menggunakan kualitatif. Hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Sistem dropshipping 

dengan transaksi jual beli online di jumpai di mahasiswa 

Fakultas Syariah UIN Malang sering tidak mengetahui kondisi 

barang yang dipromosikan dan masi ada pelaku dropshipper 

yang tanpa izin untuk mempromosikan barang milik supplier 

sehingga dropshipper menentukan harga sendiri tanpa ada 

kesepakatan dengan supplier. 2. Pendekata an Toko Nahdatul 

Ulama Kota Malang untuk dropshipper tidak mengetahui 

kondisi barang mereka sepakat menggunakan akad salam 

diperbolehkan asalkan mengetahui kondisi dan ciri dari barang 

dan tidak merugikan pihak lain.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yusriani Zsa Zsa dan Patimah 

(2020) dengan Judul Implementasi Dropshipper Dalam Akad 

Jual Beli Perspektif Hukum Islam Dan KUPperdata Di Olshop 

Nature Republik Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa dropshipper dalam online shop menurut hukum Islam 

memiliki kesamaan dengan akad salam dan menurut 

KUHperdata memiliki kesamaan dengan jasa makelar. Sistem 

dropshipper ini masuk dalam muamalah yang diperbolehkan. 
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Jual beli salam merupakan pembelian barang yang 

pembayarannya di bayar di muka sedangkan peyerahan barang 

di lakukan di kemudian hari. Makelar merupakan perantara atas 

nama orang lain mencarikan barang bagi pembeli atau menjual 

barang, makelar mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama 

meraka dalam penjualan atau pembelian suatu barang. 

Tabel 2.1 

Persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu 

NO NAMA PENULIS 

(JUDUL) 

HASIL PERSAMAAN PERBEDAAN 

1 Habib Masyhudi  

(2020) Bisnis 

Dropship Dalam 

Bisnis Online 

Dan Solusinya 

Dalam Hukum 

Islam  

 Hasil 

penelitia

n 

menunju

kkan 

bahwa 

dropship

ping 

dalam 

bisnis 

dapat di 

jalankan 

dengan 

menggu

nakan 

Persamaan 

dalam penelitian 

ini adalah sama-

sama membahas 

tentang sistem 

dropshipping 

Penelitian 

terdahulu 

membahas 

tentang bisnis 

dropship dan 

solusinya dalam 

hukum Islam 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

lebih menitik 

beratkan pada 

implementasi 

dropshipping 

dalam sistem 
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pedekat

an atau 

akad 

dalam 

fiqih 

muamal

ah yaitu 

akad 

samsara

h, akad 

salam, 

dan 

akad 

wakalah 

bil ujrah  

penjualan online 

shop perspektif 

Islam 

2 M Hasan Subkhy 

(2017) Tinjauan 

Hukum Islam 

Tentang Resiko 

Jual Beli Sitem 

Dropshipping 

(Studi Di Desa 

Waringinsari Barat 

Kec. Sukaharjo 

Kab. Pringsewu) 

Resiko 

dalam 

jual beli 

sistem 

dropship

ping 

desa 

waringi

nsari 

barat 

yakni 

resiko 

Persamaan 

dalam penelitian 

ini adalah sama-

sama membahas 

tentang sistem 

dropshipping 

Penelitian 

terdahulu lebih 

membahas 

tentang resiko 

yang terjadi 

dalam sistem 

jual beli 

dropship di desa 

waringinsari di 

tinjau dari 

hukum Islam 

sedangkan 
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akan 

adanya 

penipua

n 

dengan 

tidak 

dikirimk

annya 

barang, 

barang 

tidak 

sesuai 

dengan 

pesanan 

waktu 

pengiri

man 

yang 

cukup 

lambat 

maka 

pembeli 

mengeta

hui 

resiko 

tersebut 

maka 

penelitian yang 

akan dilakukan 

lebih menitik 

beratkan pada 

implementasi 

dropshipping 

dalam sistem 

penjualan online 

shop  perspektif  

Islam 
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ada 

unsur 

kerelaan 

dan di 

bolehka

n  

3 Faizal Fahmi 

(2018) Kesesuaian 

Akad Jual Beli 

Dropship Dengan 

Fatwa MUI (Studi 

Kasus Pada Market 

Place Buka Lapak 

Hasil 

penelitia

n 

menunju

kkan 

bahwa 

sistem 

jual beli 

online 

dengan 

sistem 

dropship 

memilli

ki 

kesamaa

n 

dengan 

akad 

salam 

dan 

akad 

Persamaan 

dalam penelitian 

ini adalah sama-

sama membahas 

tentang sistem 

dropshipping 

Penelitian 

terdahulu lebih 

membahas 

tentang 

kesesuain akad 

jual beli 

dropship dengan 

fatwa MUI pada 

market place 

buka lapak 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

lebih menitik 

beratkan pada 

implementasi 

dropshipping 

dalam sistem 

penjualan online 

shop perspektif  

Islam 
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wakalah 

sistem 

dropship 

adalah 

bentuk 

muamal

ah yang 

dibolehk

an 

dengan 

catatan 

seorang 

dropship 

mengam

bil 

margin/

keuntun

gan 

dengan 

sewajar

nya   

4 Alfiah Zulfah 

Rosyidah (2019) 

Sitem 

Dropshipping 

Dalam Transaksi 

Jual Beli Online 

Dari 

lembaga 

Nahdatu

l Ulama 

dan   

Muham

Persamaan 

dalam penelitian 

ini adalah sama-

sama membahas 

tentang sistem 

dropshipping 

Penelitian 

terdahulu lebih 

membahas 

tentang transaksi 

jual beli online 

perspektif toko 
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Perspektif Toko  

Nahdatul Ulama 

Dan Toko 

Muhammadia Kota 

Malang 

madia  

Kota 

Malang 

memper

bolehka

n sistem 

dropship

ping 

dalam 

transaks

si jual 

beli 

online 

yang 

saat ini 

marak 

yang 

dilakuka

n oleh 

mahasis

wa  

nahdatul ulama 

dan toko 

muhammadia 

kota malam 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

lebih menitik 

beratkan pada 

implementasi 

dropshipping 

dalam sistem 

penjualan oline 

shop perspektif 

Islam 

5 Yusriani Zsa Zsa 

dan Fatimah (2020) 

Implementasi 

Dropshipper Dalam 

Akad Jual Beli 

Perspektif Hukum 

Dropshi

pper 

dalam 

online 

shop 

menurut 

Persamaan 

dalam penelitian 

ini adalah sama-

sama membahas 

tentang sistem 

dropshipping 

Penelitian 

terdahulu lebih 

membahas 

tentang 

dropshipper 

dalam akad jual 
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Islam Dan 

KUHPerdata Di 

Olshop Nature 

Rebuplik Makassar 

hukum 

Islam 

memilik

i 

kesamaa

n 

dengan 

akad 

salam 

dan 

menurut 

KUHper

data 

memilik

i 

kesamaa

n 

dengan 

jasa 

makelar. 

beli perspektif 

hukum Islam 

dan 

KUHperdata 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

lebih menitik 

beratkan pada 

implementasi 

dropshipping 

dalam perspektif 

Islam 

Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat 

digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan 

penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah sama-

sama membahas tentang sistem dropshipping sedangkan perbedaaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek dan tempat 



TINJAUAN PUSTAKA 26 

 

 

yang akan diteliti dimana penulis meneliti implementasi dropshipping 

dalam sistem penjualan online shop perspektif ekonomi Islam 

2.2.  Landasan Teori  

2.2.1 Teori Dropshipping 

 a. Pengertian Dropshipping  

Menurut Johratul Khulwah, dropshipping adalah penjualan 

barang/produk yang memungkinkan dropshipper menjual 

barang/produk kepelanggang cukup bermodalkan foto produk dari 

supplier, dan tanpa ada bentuk penyetokan barang dari pihak 

dropshipper itu sendiri. Ditambah dropshipper menjual produk 

kepelanggan dengan harga yang telah di tentukan (Khulwah, 2019).  

Iswidharmanjaya (2012, hlm. 5) dropshipping adalah suatu 

usaha Penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapuan  . 

Transaksi diatas melibatkan 3 pihak yaitu dropshipper, penjual  dan 

pembeli, ada istilah yang perlu diperjelas. Lebih tepatnya, dropshipper 

bukanlah bisnis online yang menyediakan barang kepada konsumen. 

Beberapa situs web berbahasa Inggris yang membahas penjualan 

tentang dropshipping menegaskan bahwa dropshipper adalah pemiliki 

barang, baik dia produsen, toko, atau agen. Sedangkan Pihak yang 

menyediakan barang adalah penjual 

Sistem Dropshipping memudahkan Anda dalam menjual barang 

tanpa harus khawatir dengan persediaan dan pengiriman. Posisi Anda 

yang sebenarnya sebagai pemasar. Dan bertanggung jawab untuk 

menemukan pembeli, dan kemudian distributor akan mengirimkan 
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barang kepada pembeli atas nama anda (penjual). Tentu saja dengan 

mentransfer terlebih dahulu sesuai harga yang disepakati. (Setiawan, 

2014). 

 

b. Teori khiyar dalam jual beli  

1.  Pengerian khiyar 

 Dalam jual beli berlaku khiyar, khiyar menurut pasal 20 ayat 8 

kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan 

pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang 

dilakukan. Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basjir (1993) khiyar 

adalah hak memiliki bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk 

melanjutkan atau membatalkan akad yang telah ditiadakan (Haqiqah, 

2019) 

Khiyar terbagi kepada tiga macam yaitu : (Mardani, 2013) 

a. Khiyar majlis yaitu tempat transaksi, dengan demikian khiyar 

majlis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau 

membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi  

b. Khiyar syarat yaitu khiyar (hak pilih) yang dijadikan syarat oleh 

keduanya (pembeli dan penjual), atau salah seorang dari 

keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau 

membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan setelah sekian 

hari.  

c. Khiyar „aib yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan 

akad dikarenakan terdapat cacat  pada barang yang mengurangi 
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harganya. Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi 

dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (ridha).  

2.   Hukum khiyar dalam jual beli  

Hak khiyar (memilih) dalam jual beli, menurut Islam 

dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, 

tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan    

Menurut Abdurrahman al-jaziri, status khiyar dalam pandangan 

ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan 

yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-

masing pihak yang melakukan transaksi.  

Di abad moderen yang serba canggih, di mana sistem jual beli 

semakin mudah dan praktis,, masalah khiyar ini tetap diperlakukan, 

hanya tidak menggunakan kata-kata khiyar Dalam mempromosikan 

barang-barang yang dijualnya, tetapi dalam ungkapan singkat dan 

menarik, misalnya: “teliti sebelum membeli.” Ini berarti pembeli di beri 

hak khiyar (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan 

pilihannya dalam membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang 

yang benar-benar ia inginkan.  

1. Hikmah Khiyar  

Di antara hikmah khiyar sebagai berikut: 

a. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut 

prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan 

pembeli 
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b. Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual 

beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan dengan 

baik atau benar-benar di sukainya 

c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, 

dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan 

barangnya. 

d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual 

maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli 

e. Khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasi 

antar sesama.  

c.   Mekanisme jual beli dengan sistem dropshipping  

Dropshipping mungkin menjadi sebuah istilah dan janggal bagi  

mereka yang jarang beraktivitas dan tidak familiar dengan internet. 

Namun bagi yang sudah bergelut di dunia bisnis bidang internet, istilah 

tersebut sudah tidak asing lagi. Dropshipping adalah model jual beli 

paling sederhana di dunia online. Pasalnya, model bisnis ini hampir 

dapat dikerjakan  tanpa dana, sehingga model metode ini tentu akan 

disukai dan diminati oleh para peminat bisnis. Berikut ini  adalah 

skema mekanisme dropshipping. 
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Gambar 2.1 

Skema bisnis dropshipping 

 

 

 

 

 

 

(Sumber gambar: 

http://infoidepeluangusaha.blogspot.com) 

Seperti yang tertera pada skema diatas, dropshipping 

melibatkaan tiga pelaku transaksi yaitu, supplier sebagai pemilik 

barang, dropshipper , kemudian costumer sebagai konsumen atau 

pembeli barang. Kemudian adapun alur transaksi dropshipping sebagai 

berikut:  

1. Dropshipper memajang barang yang hendak dia jual di toko 

online melalui smartphone (WhatsApp, Instagram, Facebook, 

Massanger). Dan lain-lain  

2. Datang konsumen via online membeli barang itu. Setelah dia 

pelajari, tertarik dan mentransfer sejumlah uang kerekening yang 

disediakan dropshipper, dengan menyertakan identitas 

pemesanan (nama, alamat, nomor telepon) 

3. Selanjutnya dropshipper menghubungi supplier yang menjual 

barang itu, setelah mendapatkannya dropshipper membelinya dan 

http://infoidepeluangusaha.blogspot.com/2015/10/usaha-sampingan-dropship.html
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meminta supplier untuk mengirim barang itu ke costumer atas 

nama dropshipper   

d.   Kelebihan dan Kelemahan Dropshipping  

 Munculnya sistem dropshipping ini dalam dunia jual beli online 

memang memberikan kemudahan bagi para pebisnis online yang ingin 

menekuni dunia ini tanpa memiliki modal apapun. Dengan segala 

model dan potensi yang dimilikinya, sistem dropship ini masi memiliki 

beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan 

jual beli online dengan sistem dropshipping adalah sebagai berikut : 

(Muhalling , Sinarsih, & Kartini, 2021) 

Kelebihan dan kekurangan jual beli online dengan sistem dropship bagi 

supplier/toko (pemilik barang): 

1. Adapun kelebihan dari supplier adalah sebagai berikut: 

a) Pemilik barang (suplier) tidak kesusahan lagi menjual barang 

miliknya sendiri karena sudah meyiapkan situs dan alamat 

untuk penjualan produknya  

b) Dengan adanya situs yang di buat sendiri oleh suplier maka 

mempermudah untuk memantau pesanan dari dropshipper  

Kekurangan jual beli online dengan sistem dropship bagi supplier 

adalah sebagai berikut : 

a) Dalam jual beli dropshipping  ini rentang terjadi penipuan 

karena jual beli online ini sebagai suplier tidak bisa melihat 

langsung siapa penjual dan pembelinya, karena terkadang 

barang yang ditampilkan berupa foto oleh seorang dropshipper 
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tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan barang yang di 

dapatkan oleh konsumen, hal ini memang terjadi karena 

kesalahan supplier, namun secara tidak langsung drophipper 

yang akan di cari oleh konsumen atas barang yang tidak sesuai 

tersebut.  

b) Hanya bisa memantau dengan situs yang di buat supplier  

2. Kelebihan dan kekurangan jual beli online bagi dropshipping  

Adapun kelebihan jual beli online bagi dropshipper adalah sebagai 

berikut: 

a) Memudahkan seorang dropshipper untuk berbisnis karena 

tidak harus memiliki produknya. 

b) Drophipper hanya menawarkan barang lewat online 

c) Dapat dijalankan kapanpun dan dimanapun berada karena 

bisnis ini tidak mengenal waktu dan ruang drophipping tidak 

melakukan pengemasan produk  

 Adapun kekurangan jual beli online bagi dropshipper sebagai 

berikut:  

a). Apabila ada barang rusak ditangan dropshipper maka yang 

bertanggung jawab dropshipper  

b). Semua keluhan konsumen ditanggung dropshipping  

c). Bagi dropshipper, dalam sistem dropship ini harus mencari 

supplier yang benar-benar bagus. Karena jika tidak, maka akan 

menimbulkan masalah, misalnya supplier tidak mengirimkan 
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barang dari dropshipper, yang pada akhirnya nama 

dropshipper yang akan jadi imbasnya.  

3. Kelebihan jual beli online dengan sistem dropshipping bagi 

konsumen adalah sebagai berikut: 

a). Konsumen tidak susah lagi mencari produk yang dibutuhkan 

karena sudah ada gambar produk yang di sediakan oleh 

dropshipping  

b). Konsumen tinggal melihat produk yang dipasarkan pada akun 

sosial media yang telah di sediakan oleh dropshipping. 

e. Perbedaan Sitem Dropshipping dan Reseller  

Dunia  perdagangan online atau biasa disebut bisnis online 

didalamnya ada dua metode bisnis yang cukup familiar dan sering 

dilakukan pembisnis, yang pertama dropshipping dan yang kedua 

reseller. Metode reseller merupakan metode yang lebih dulu 

digandrungi pebisnis online. (Fikri, 2020) 

Secara pengertian perbedaan dropshipping dengan reseller tidak 

begitu banyak yaitu dropshipping merupakan penjualan produk yang 

memungkinkan dropshipper atau toko online menjual barang ke 

pelanggan dengan bermodalkan foto barang dari supplier.  

Pada dasarnya dropshipping merupakan kegiatan jual beli yang 

dilakukan menggunakan media internet antara penjual dan pembeli. 

Dengan sistem dropship memungkinkan penjual untuk menjual barang 

dagangannya hanya bermodalkan gambar  produk dari produsen atau 

suplier tanpa harus menyetok barang terlebih dahulu. (Arifin , 2020) 
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Reseller jika dilihat dari segi pengertian merupakan metode 

jualan online dengan ketentuan menjual kembali sebuah barang dari 

supplier dengan menyetok barang, tetapi sebagai syarat menjadi reseller 

diharuskan untuk membeli produk suplier terlebih dahulu. Atau lebih 

singkatnya toko online yang menjualkan kembali barang yang sudah 

dibelinya kepada konsumen. Jadi, reseller akan mencari dan membeli 

barang dari grosir atau distributor yang bisa mengirim produk 

untuknya, kemudian menyetoknya, dan menjualnya dengan harga lebih 

tinggi dari harga beli untuk mendapatkan keuntungan. 

Adapun jika dirinci perbedaan antara dropshipping dengan 

reseller, yakni sebagai berikut : (Fikri, 2020) 

a. Dropshipping  

1) Dropshipping tidak membutuhkan modal besar 

2) Dropshipping tidak kenal batas waktu dan ruang 

3) Dropshipping tidak membutuhkan gudang. 

4) Dropshipping tidak meyetok barang. 

5) Dropshipping tidak mengemas dan mengirim barang. 

6) Dropshipping tidak mengeluarkan biaya pengiriman 

7) Suplier sebagai pengemas dan pengirim barang atas nama 

dropship atau toko online. 

b. Reseller  

1) barang sampai kepada tangan reseller sehingga mengetahuai 

kualitas barang 

2) eseller menyetok barang 

3) Reseller membutuhkan gudang 
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4) Reseller membutuhkan modal cukup besar 

5) Reseller mengeluarkan biaya pengiriman barang jika membeli 

ke supplier 

6) Reseller mengemas barang yang akan dikirim ke konsumen 

7) Reseller biasa pembelian dengan jumlah banyak 

f.  Dasar Hukum Dropshiping  

Suatu transaksi elektronik bisa berupa kesepakatan atau 

perjanjian jual beli. Maka suatu kesepakatan atau perjanjian akan sah 

apabilah telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan pada kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 mengatur 

syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah  

Tidak hanya dengan hukum perdata saja, ada beberapa undang-

undang yang memayungi hal tersebut, yaitu Undang-undang informasi 

dan Transaksi Elektronik (UUITE) beserta Undang-undang 

Perdagangan. Dalam Undang-undang Informasi  dan Transaski 

Elektronik (UUITE) Nomor 19 tahun 2016 semakin menguatkan dasar 

hukum dari transaksi sistem dropshipping. Bisa dilihat dari pasal 1 ayat 

(2) UUITE tentang pengertian transaksi elektronik, menjelaskan 

bahwasanya “transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang 

dilaksanakan dengan menggunakan komputer, jarringan komputer atau 

media elektronik lainnya.”  

Dan bentuk kontrak dan perjanjiannya diatur dalam pasal 1 ayat 

17 tentang kontrak elektronik, yang menjelaskan bahwa “kontrak 

elektronik adalah perjanjian yang dimuat pada dokumen atau media 
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yang bersifat elektronik.” Ditambah dengan pasal 1 ayat (6) tentang 

penyelenggaraan sistem elektronik yang menunjukkan bahwa 

“pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara Negara, orang, 

badan usaha, atau masyarakat.”  

Tak lupa dropshipping yang dapat digolongkan bentuk 

perdagangan, maka dropshipping juga termasuk pula dalam ruang 

lingkup yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang 

perdagangan  

g. Undang-Undang No 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan 

Konsumen  

Pasal 1 ayat 8 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen 

menurut Sidobahok adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang 

mengatur hak dan kewajiban peraturan dan hukum yang mengatur hak 

dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya 

untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya untuk menjamin 

terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. 

(Manzilla & Surahman, 2021) 

Perlindungan konsumen sangat diperlukan karena merupakan 

suatu upaya hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang 

seharusnya diterima oleh konsumen. Hal tersebut dimaksudkan sebagai 

bentuk pembentukan undang-undang yang secara tegas dapat 
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melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen secara integratif dan 

komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di dalam pergaulan 

hidup masyarakat. (Roziena , 2020) 

Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada 

konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa 

yang telah disepakati atau melanggar ketentuan Undang-

Undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan 

mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses 

distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai 

dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan 

konsumen atau tidak. Juga, persoalan konsumen tentang 

bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul 

kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak 

sesuai 

b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen 

syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk 

persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, 

harga, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku pelaku 

usaha dalam meproduksi dan mengedarkan produknya 

Tujuan Perlindungan Konsumen Sesuai dengan pasal 3 

Undangundang Perlindungan Konsumen adalah: 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian 

konsumen untuk melindungi diri, 
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b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang 

dan/atau jasa, 

c. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 

untuk mendapatkan informasi 

Adapun asas Perlindungan Konsumen, antara lain: 

a. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan 

pelaku usaha secara keseluruhan 

b. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan 

secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil 

c. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam 

arti materiil ataupun spiritual 

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan 

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 

dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan 

Adapun hak-hak Konsumen Sesuai dengan Pasal 4 Undang-

undang Perlindungan Konsumen, adalah: 
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a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patu 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen 

g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya 

Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang 

Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah: 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut 
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Adapun hak-hak pelaku usaha sesuai dengan Pasal 6 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, yaitu: 

Perlindungan Konsumen, yaitu 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang tidak beritikad baik; 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan 

Adapun kewajiban pelaku usaha sesuai dengan Pasal 7 

UndangUndang Perlindungan Konsumen, yaitu:  

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 

penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif 
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d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

dan/atau jasa yang berlaku 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. 

h. Dropshipping sebagai wakil supplier  

Semua orang bisa menjadi wakil bagi pemilik barang, selama 

dia mendapatkan izin dari pemilik barang untuk menjualkan barangnya. 

Sayyid Sabiq menjelaskan, bahwa dalam akad wakalah ada 2 keadaan, 

niyabah (menjadi pengganti yang diwakili) dan wilayah (wakil 

memiliki kuasa untuk melaksanakan tugas terbaik seperti yang 

diberikan kepadanya). (Baits, 2016)  

Wakil dalam posisinya sebagai niyabah, maka dia tidak boleh 

menyalahi apa yang diminta pihak yang diwakili. Misalnya dalam 

urusan bisnis, wakil tidak boleh menetapkan harga sendiri ketika 

menjual barang, tanpa izin dari pemilik atau tidak boleh menjual tanpa 

izin dari pemilik  

Wakil dalam posisinya sebagai wilayah, maka dia punya kuasa 

untuk melakukan tugas seperti yang diembankan kepadanya, atau 

melakukan yang paling maslahat. Urwah bin Abi Al-Ja‟d al-Bariqi  

radhiyallahu‟anhu bercerita “Nabi Shallahu‟alaihi  wa sallam 

menyuruhnya untuk membeli seekor  kambing dengan uang 1 dinar. 

Lalu dia membeli untuk Nabi Shallahu‟alaihi  wa sallam dua kambing 
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dengan uang 1 dinar. Akhirnya dia datang kepada Nabi Shallahu‟alaihi  

wa sallam dengan membawa seekor kambing dengan uang 1 dinar. 

Lalu Nabi Shallahu‟alaihi  wa sallam mendoakannya dengan 

keberkahan (HR. Bukhari 3320). 

Yang dilakukan oleh urwah, menyalahi perintah Nabi 

Shallahu‟alaihi  wa sallam. Namun yang beliau lakukan dibenarkan 

oleh Nabi Shallahu‟alaihi  wa sallam, karena urwah melakukan yang 

lebih menguntungkan bagi beliau selaku yang menyuruh.  

Dropshipper bisa menjadi wakil supplier. Dengan ketentuan, 

masalah apapun yang berkaitan dengan kelangsungan penjualan 

barang, harus atas izin supplier. Beberapa masalah yang berkaitan 

dengan kelangsungan penjualan barang: 

1.  Masalah menetapkan harga 

2.  Masalah atas nama siapa ketika barang dikirim ke konsumen 

3.  Masalah kepada siapa konsumen harus transfer uang 

pembayaran 

4.  Masalah dropshipper tidak membeli barang itu ketika ada 

konsumen beli   

i. Hal-hal yang dilarang dalam proses dropshipping  

Jika dalam hal ini sistem jual beli dropshipping mengandung 

unsur penipuan, dan barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang 

diperoleh dalam transaksi model dropshipping, maka sistem jual beli 

dropshipping tidak diperbolehkan untuk menghindari penipuan, 

ketidakjelasan barang dan harga, dan melepas keluhan konsumen. 
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Sistem dropshipping pada praktiknya bisa melanggar prinsip tersebut 

yang dapat menyebabkan keluar dari aturan syariat. (Nubahai , 2019) 

Dalam praktek dropshipping objek barang kadang tidak sesuai 

dengan pemotretan. Barang terkadang telihat lebih bagus dengan 

barang aslinya. Misalnya terjadi penyimpangan warna karena 

pengambilan gambar yang tidak tepat. Jika terjadi seperti ini penjual 

sebaiknya dapat menjelaskan kepada pembeli dengan pernyataan 

barang yang diperdagangkan 85%-90% mirip dengan aslinya karena 

faktor teknis  

Kejelasan barang yang diperjual belikaan paling tidak 

memenuhi empat hal, anatara lain: 

1. Lawfulness, produk-produk yang disediakan dalam jual beli 

dropshippingyaitu barang yang halal dipergunakan oleh 

manusia.  

2.   Existence, online shop akan memberikan pelayanan yang baik, 

mulai dari tampilan produk yag dipromosikan dengan 

menampilkan ciri-ciri produk dengan rinci, mencantumkan 

alamat penjual dengan jelas dan kontak yang dapat dibungi. 

3.  Deliveri, online shop selama ini pengirimannya ada yang tidak 

sesuai    dengan waktu yang dijanjikan jadi harus 

diperhitungkan. 

4.  Price Determination, dalam promosi penjual telah menampilkan 

semua gambar beserta deskripsi produknya.  
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2.2.2 Jual Beli dalam Fiqih Islam   

1. Pengertian jual beli    

Jual beli dalam istilah bahasa arab disebut dengan kata al-bai’ 

yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu yang lain 

(Hasan, 2003). Secara terminologi Jual beli yang dikemukakan ulama 

Hanafiyah, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara 

tertentu. Cara yang khusus yang dimaksud ulama Hanafiyah adalah 

menjual ijab dan qabul, sesuai harta yang perjual belikan harus 

bermanfaat bagi   manusia, menurut ulama Malikiyyah, Syafi‟iyah dan 

Hanabilah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam 

bentuk  pemindahan milik dan pemilikan (Haroen, 2000). 

Secara syar‟i jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, 

atau pemindahan kepemilikan dengan konpensasi menurut konteks 

yang disyariatkan. Jual beli yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-

hambanya sebagai kelapangan dan kemudahan (As-Sabatin, 2009)  

Menurut sabiq (2004, hlm, 120). Jual beli adalah pertukaran 

harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya.  

Atau memindahkan hak milik dengan hak lain  berdasrkan persetujuan 

dan hitungan materi.  

Nawawi (2017) mengungkapkan bahwa jual beli adalah 

pemilikan harta benda dengan cara tukar menukar yang sesuai dengan 

ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-hasani ia 

mengemukakan pendapat mazhab hanafiyah, jual beli adalah 

pertukaran harta (mal) dengan harta melalui sistem yang 

menggunanakan cara tertentu (Arifin, 2020) 
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2. Dasar hukum jual beli  

Hukum jual beli terdapat pada al-quran, hadist, dan ijma, yaitu 

sebagai berikut:  

a. Al-quran  

Q.S Al-Baqarah [2]:275 

 
بَٰىا ْۚ َو ٱنزِّ َع َوَحزَّ ٍۡ ُ ٱۡنبَ  َوأََحمَّ ٱَّللَّ

Terjemahnya: dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba  

Dari ayat tersebut telah memberikan pengertian bahwa Allah 

telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan 

dilarang mengadakan jual beli yang mengandung riba sehingga dapat 

menguntungan salah satu pihak. 

b. Hadist 

Hadis Rifa‟ah ibnu Rafi  

ِّ َوَسهََّى   ٍ ُ َعهَ ًَّ َصهَّى َّللاَّ ٌَّ انَُّبِ ُ ُّ  أَ ُ َع ًَ َّللاَّ ٍِ َرافِعٍ َرِض ٍ  ِرفَبَعةَ ب  َع

ِب  ُجِم بٍَِِدِِ ، َوكُ ُسئَِم : أَيُّ ان َكس  ُم انزَّ ًَ ٍ عٍ أَط ٍَُب ؟ قَبَل: َع مُّ بَ

اُر  َحُّ ان َحبِكىَيب ُزوٍرَرَواُِ ان بَزَّ َوَصحَّ  

Artinya: Dari Rifa‟ah ibnu Rafi Rasulullah pernah ditanya usaha 

apakah yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab: 

Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap 

jual beli yang “mabrur” (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar 

dan disahihkan oleh Al-Hakim)   
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Dalam hadist tersebut, jual beli itu masuk kedalam usaha yang 

lebih baik dengan adanya catatan “babrur.” Bebas dari penipuan dan 

penghianatan. Inilah prinsip pokok dari suatu transaksi (Hajar, 2010) 

c. Ijma  

Para ulama telah sepakat tentang kebolehan akad jual beli Ijma 

ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubuungan 

dengan suatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan 

sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada 

konpensasi sebagai imbalan baliknya, sehingga dengan 

disyari‟atkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk 

merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada 

dasarnya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanp berhubungan dan 

bantuan orang lain (Djuwaini, 2010).  

Dari ayat dan hadis diatas penulis menyimpulkan bahwa dasar 

hukum jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba 

didalamnya, tidak memperoleh harta orang lain kecuali telah 

diperbolehkan, yaitu jual beli harus berdasarkan pada kerelaan suka 

sama suka tanpa adanya unsur paksaan. Tanpa menipu dan merugikan 

orang lain.   

3. Syarat-syarat jual beli  

Transaksi jual beli baru dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat 

jual beli sesuai dengan rukun jual beli, yaitu (Muslich, 2010) 

1). Syarat pelaku akad  

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang 

melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:  
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a. Berakal yakni mumayyis agar dia tidak terkicuh, orang yang 

gila atau bodoh dan anak kecil tidak sah jual belinya. 

Adapun yang dimaksud berakal, yaitu dapat membedakan 

atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila 

salah satu  pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan 

tidak sah  

b. Hendaknya pelaku transaksi tidak sendrian, dengan 

demikian akd yang dilakukan satu orang yang mewakili dua 

pihak hukumnya tidak sah, jika wakil itu adalag ayah.   

c. Dengan kehendak sendiri. Tidak sah akad orang yang 

dipaksa  

2). Syarat barang yang menjadi objek akad    

Yang di maksud objekk jual beli disini adalah benda yang 

menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Syarat-syarat 

barang akad adalah sebagai berikut (Sabiq, 2004).  

a. Suci (Halal dan Baik) 

b. Bermanfaat (As-Sabatin, 2009) 

c. Milik orang yang melakukan akad (Karim, 2004)  

d. Mampu diserahkan oleh pelaku akad 

e. Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, dan 

lain-lain 

3).  Syarat akad (Ijab dan Qabul)  

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa qabul harus 

sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang 
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diijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Tiga hal yang menjadi 

syarat ijab dan qabul (Az-Zuhaaili, 2011) 

a. Legalitas pelaku transaksi  

b. Hendaknya pernyataan qabul sesuai dengan kandungan 

pernyataan ijab. 

c. Transaksi dilakukan satu tempat   

para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama 

jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Apabilah ijab 

qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan 

barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik 

semula. 

4. Rukun jual beli   

Pada jual beli terdapat rukun yang harus terpenuhi, dengan 

terpenuhinya rukun, jual beli dikatakan sah syara‟. Menurut jumhur 

ulama, terdapat empat rukun jual beli: ( (Nubahai , 2019)  

a). Penjual sebagaimana penjual haruslah memiliki barang atau 

mendapat izin dengan orang lain untuk menjualkan suatu 

barang. Ditambah penjual juga harus sehat akalnya.    

b). Pembeli sehat akalnya, bukanlah seseorang yang hilang 

akalnya (gila) ataupun anak kecil yang belum memiliki 

kemampuan untuk membeli. 

c). Barang yang diperjual-belikan harus barang yang bersih, 

dapat diserahkan kepada peembeli, bisa diketahui pembeli 

dan boleh secara hukumnya. 
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d). Adanya pernyataan ijab dan qabul yang bentuk sebuah 

perkataan.  

4. fatwa MUI Tentang Akad Jual Beli  

 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No.110/DSN-MUI/IX2017, Tentang AKAD JUAL BELI  

2.2.3 Akad Jual Beli Dropshipping Dalam Fiqih Islam  

1. Pengertian Akad  

Dalam Islam, ketika hendak melakukan jual beli, terdapat akad 

yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak antara penjual dan 

pembeli. Akad yang timbul tersebut tergantung antara perjanjian kedua 

belah pihak dalam jual beli tersebut  

Akad secara harfiah berarti ikatan, yakni mengadakan ikatan 

persetujuan atau ikatan untuk membeli dan menerima bersama-sama 

dalam satu waktu. Artinya, ikatan itu menimbulkan sesuatu yang harus 

dipenuhi, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah [5]:1 

ةُ  ًَ ا  أَۡوفُىا  بِٲۡنُعقُىِدْۚ أُِحهَّۡت نَُكى بَِهٍ ٍَ َءاَيُُىَٰٓ أٌَُّهَب ٱنَِّذٌ
َٰٓ ِى إَِّلَّ َيب ٌُۡتهَىٌَٰ َعٰ َۡ  ٱۡۡلَ

َ ٌَۡحُكُى َيب ٌُِزٌدُ  ٌَّ ٱَّللَّ ِد َوأََتُۡى ُحُزو ٌۗ إِ ٍۡ َز ُيِحهًِّ ٱنصَّ ٍۡ ُكۡى َغ ٍۡ  َعهَ

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-

aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, 

kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang 

demikian itu) dengan tidak menghalalkan 

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 

menurut yang dikehendaki-Nya. 
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Akad (ikatan, keputusan, penguatan) atau perjanjian atau 

kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang 

berbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara akad 

berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik 

yang muncul dari satu pihak seperti, wakaf, talak, dan sumpah, maupun 

yang muncul dari dua pihak seperti, jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. 

2.   Akad yang digunakan dalam bisnis dropshipping  

a.  Pengertian wakalah  

Wakalah berarti perlindungan (al-hifz), pencukupan (al-kifayah) 

tanggungan (al-dhaman), atau pendelegasian (al-tafwidh), yang 

diartikan juga memberikan kuasa atau mewakilkan.  

Sedangkan menurut terminologi wakalah berarti pemberian 

kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus 

dilakukannya dan ia penerima kuasa secara syar‟i menjadi pengganti 

pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.  

b. Dasar hukum wakalah  

1) Al-Quran  

ٍِ ٱۡۡلَۡرِضِۖ إًَِِّ َحفٍِظ  َعهٍِٞى    قَبَل ٱۡجَعۡهًُِ َعهَٰى َخَزآَٰئِ

Terjemahnya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan 

negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah 

orang yang pandai menjaga, lagi 

berpengetahuan. ( Q.S Yusuf [12] : 55)  
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2) Hadist  

Dari sulaiman bin yasar   

 

Artinya : “sesungguhnya Nabi SAW mewakilkan kepada Abu 

Rafi dan seorang lagi dari kaum Anshar, lalu kedua 

orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah R.a .” 

(HR. Malik dalam al-Muwaththa) 

 

3) Ijma  

Menurut Antonio (2008), para ulama berpendapat dengan ijma 

atas dibolehkannya wakalah. Mereka mensunahkan wakalah 

dengan alasan bahwa wakalah termasuk jenis ta'awun atau 

tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.  

c. Rukun dan syarat wakalah  

Rukun wakalah ada tiga yaitu: 

1) Dua orang melakukan transaksi, yaitu orang yang mewakilkan 

dan yang menjadi wakil 

2) Shighat (ijab Kabul) 

3) Muwakal fih (sesuatu yang diwakilkan)  

Suatu akad wakalah menurut ulama fiqh baru dianggap sah 

apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Syarat muwakil (yang mewakilkan)  

1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap suatu yang 

diwakilkan  
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2) Orang mukallaf atau mumayiz (dapat membedakan antara 

hal-hal dalam batas-batas tertent, yakni dalam hal-hal 

yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk 

menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.  

b. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)  

1) Cakap hukum  

2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya  

3) Wakil adalah orang diberi amanat 

c. Muwakkal fih (suatu yang diwakilkan)  

1) Sesuatu yang boleh menurut syara dilakukan oleh setiap 

orang  

2) Dimiliki oleh orang yang berwakil itu, maka batal 

mewakilkan sesuatu yang akan dimiliki.  

2.2.4 Online Shop 

1. pengertian bisnis online shop 

Menurut Arief Dermawan, bisnis online terdiri dari dua kata, 

bisnis dan online. Bisnis adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan 

oleh kelompok atau individu untuk mendapatkan keuntungan dengan 

menghasilkan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan konsumen.  

Menurut kamus web.id, kata online adalah suatu kegiatan yang 

berhubungan dengan suatu jaringan komputer yang dapat diakses 

melalui jaringan komputer lain 

  Pada dasarnya bisnis online ada 2 macam: 
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1) Bisnis produk creation 

Adalah segala macam binis online yang berbentuk produk hasil 

milik sendiri baik itu produk berbentuk jasa ataupun produk ril. 

Seperti sepatu, jilbab, dan sebagainya.  

2). Bisnis produk afiliasi   

 Afiliasi berarti bergabung atau menjadi bagian dari orang yang 

menjual produk atau jasa. Sehingga tidak harus memiliki produk 

sendiri, istilahnya menjadi makelar. 

Dalam jual beli online kesediaan barang ada 2 istilah yaitu: 

a). Ready Stock  

Merupakan sistem pembelian barang dimana persediaan atau 

stok barang sudah tersedia secara langsung atau sudah ada di 

tangan penjual tanpa ada waktu estimasi pemesanan.  

b). Pre Order  

Membayar sejumlah uang di muka, kemudian barang pesanan 

akan sampai dalam beberapa hari, sesuai kesepakatan yang telah 

disepakati dan di tentukan di awal. (Isna, 2021) 

Menurut KH. Ovied R syarat-syarat mendasar diperbolehkannya 

jual beli lewat online adalah sebagai berikut: 

1. Tidak melanggar ketentuan syariat agama seperti transaksi 

bisnis yang di haramkan seperti, penipun, kecurangan monopoli. 

2. Adanya kesepakatan perjanjian diantara kedua belah pihak  

3. Produk yang halal, kejelasan status dan kejujuran  

4. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas 

dari pemerintah 
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2.2.5 Ekonomi Islam 

1. pengertian Ekonomi Islam  

Menurut Hasanuzzam, pengertian ekonomi Islam adalah suatu 

ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah 

ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya 

material agar  memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat memenuhi 

kewajibannya kepada Allah SWT dan masyarakat  

Menurut Shidqi, pengertian ekonomi Islam adalah tanggapan 

pemikir-pemikir muslim terhadap suatu tantangan ekonomi pada 

zamannya, dalam hal ini dibantu oleh Al-Quran dan Hadist, serta alasan 

dan pengalaman.  

2 Ciri-ciri Ekonomi Islam   

Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut 

yaitu: 

a. Adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar 

tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. 

b. Adanya pengakuan akan hak ummat atau umum dimana hak 

umat lebih diutamakn dibandingkan dengan hak lain. 

c. Adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah 

dari yang maha kuasa. Segala kelimphan harta yang dimiliki 

manusia berasal dari allah sang maha segalanya 

d. Adanya konsep halal dan haram dimana semua produk (barang 

dan jasa) harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam 

Islam. 
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e. Adanya sistem sedekah. Yaitu distribusi kekayaan secara merata 

dari yang kaya kepada yang kurang mampu 

3. Prinsip Ekonomi Islam  

Adapun prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut: 

a. Menjegah kesenjangan sosial 

 Dalam ekonomi islam lebih diutamakan untuk memberikan 

bantuan kepada orang lain yang lebih mebutuhkan. Meskipun 

tetap memperbolehkan kompetisi, hal ini bukan berarti 

mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan 

lingkungan 

b. Tidak bergantung kepada nasib atau keberuntungan  

 Segala yang berhubungan dengan perjudian dan mengharapkan 

keberuntungan adalah suatu hal yang dilarang dalam ekonomi 

islam. Prinsip ekonomi Islam mengacu pada kejelasan transaksi 

dan tidak bergantung pada keberuntungan yang belum jelas 

apalagi sehingga melupakan kerja keras dan ikhtiar  

c. Membuat catatan transaksi dengan jelas  

 Dalam ekonomi islam setiap transaksi perlu dicatat dengan 

benar. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik 

atau masalah di masa depan.  

d. Melarang praktik riba 

 Sudah sangat jelas bahwa dalam bertransaksi menerapkan 

praktik riba adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan 
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Dalam agama islam dan merupakan suatu perbuatan yang 

sangat dibenci oleh Allah Swt 

e. Mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga  

 Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan 

berniaga berjalan secara adil dan seimbang. Artinya setiap 

melakukan transaksi maka pembeli maupun penjual tidak boleh 

melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain.  

 

2.3 Kerangka Pikir  

Kerangka pikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki 

arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian 

yang dilakukan penulis tentang Implementasi Dropshipping Dalam 

Sistem Penjualan Online Shop Pada Masyarakat Desa Tumbudadio 

(Perspektif Ekonomi Islam), peneliti menggunakan tehnik 

pengumpulan data yakni salah satunya dengan melakukan wawancara 

pada pelaku drosphipping. Implementasi Jual beli dengan sistem 

dropshipping yang dilakukan masyarakat desa tumbudadio 

menggunakan media WhatsApp, facebook, Messenger, dan juga 

Instagram.  Dengan cara memajang foto  barang di sertai dengan 

mencantumkan ciri-ciri dan kualitas barang yang akan di jual kepada 

konsumen. Adapun Barang yang yang diperjual belikan pada sistem 

dropship ini berbagai macam jenis yang dapat digunanakan oleh 

masyarakt desa tumbudadio 
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Bagan 1. Kerangka Pikir 

 

Sumber: Data Olahan 

  

Bagan 1. Kerangka Pikir 
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Bagan 2.  Skema Desain Pembelian Sistem Dropshipping 

 

Sumber: Data Olahan 

 

 

Bagan 2.  Skema Desain Pembelian Sistem Dropshipping 
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