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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi 

Dropshipping Dalam Sistem Penjualan Online Shop Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Tumbudadio) dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Implementasi dropshipping yang dilakukan masyarakat Desa 

Tumbudadio adalah yang pertama meminta izin kepada pihak 

suplier sebelum mempromosikan barang yang kedua bergabung 

dalam grub media sosial yang telah disediakan oleh suplier yakni 

WhatsApp, Facebook, Massanger Dan juga Instagram, ketiga 

mengapload gambar produk yang telah disediakan oleh suplier 

lengkap dengan spesifikasi barangnya, kemudian apabila ada 

konsumen yang tertarik dengan produk yang dipasarkan maka 

dropshipping tidak langsung memproses pesanan konsumen 

tetapi terlebih dahulu dropshipping menanyakan langsung barang 

apa yang diinginkan jika sudah jelas maka dropsip meminta 

untuk membayar sejumlah uang secara tunai bisa juga dengan 

transfer. Setelah itu barulah dropshipping memesan barang 

konsumen ke suplier. Kemudian selanjutnya suplier akan 

mengirim langsung barang tersebut ke konsumen atas nama 

dropshipping.  
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2. Perspektif ekonomi Islam terhadap implementasi dropshipping 

yang dilakukan masyarakat Desa Tumbudadio, menggunakan 

akad wakalah bil ujrah, dimana dropshipping  sebelum 

mempromosikan barang milik suplier terlebih dahulu meminta 

izin kepada suplier untuk ikut menjualkan barangnya. Dengan 

demikian dropshipping berperan selaku orang yang diizinkan 

atau mendapatkan hak kuasa menjualkan barang milik suplier. 

dengan keuntungan yang didapatkan dengan sistem dropshipping 

ini adalah (fee) atau jasa karena telah menjualkan barang milik 

suplier Sehingga tidak ada unsur menzalimi antara sesama 

dropshipping dan suplier, walaupun dalam sistem dropshipping 

ini belum sepenuhnya sesuai dengan jual beli Islam karena masih 

ada sebagian konsumen yang menerima barang tidak sesuai 

dengan pesanan, tetapi demikian telah di terapkan hak khiyar 

dalam sistem dropshipping yang dilakukan masyarakat  Desa 

Tumbudadio,  jika barang tidak sesuai maka dropshipping akan 

bertanggung jawab dengan menggantikan barang yang baru 

sesuai dengan keinginan konsumen 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka 

diajukan beberapa saran kepada: 

1. Suplier (pemilik barang) hendaknya selalu mencantumkan 

kriteria barang dengan jelas kepada dropshipping sehingga ketika 
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mengapload di sosial media dropshipping tidak perlu lagi 

bertanya ketika ada suatu barang yang tidak di ketahui  

2. Dropshipping sebaiknya selalu berlaku jujur kepada setiap 

konsumen dan tidak mengambil gambar produk orang lain karena 

hal itu samahalnya dengan mengambil Sesuatu yang bukan milik 

kita.  

3. Untuk konsumen (pembeli) berhati-hatilah dalam berbenja barang 

di sosial media  jangan mudah terpengaruh dengan harga yang 

murah apa lagi ketika kita tidak mengetahui kepada siapa kita 

melakukan transaksi, alangkah baiknya kita memesan barang 

kepada kerabat atau teman yang sudah kita percaya bahwa 

kualitas produk yang dia jual lebih aman dan terjangkau.  

5.3 Limitasi Penelitian  

limitasi atau kekurangan penelitian ini terletak pada hasil 

wawancara, yang diberikan informan karena terkadang jawaban 

tersebut hampir sama sehingga penulis  kesulitan untuk menyusun kata-

kata tersebut agar dapat di pahami dengan benar. Dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut peneliti menanyakan kembali kepada 

narasumber dengan menggunakan kata yang mudah di pahami sehingga 

jawaban tersebut benar-benar  yang peneliti inginkan.  

 

 


