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DAFTAR WAWANCARA 

Pertanyaan yang diajukan dalam daftar wawancara ini dengan 

tujuan  untuk memperoleh data yang berkaitang tentang 

“Implementasi Dropshipping Dalam Sistem Penjualan Online 

Shop Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa 

Tumbudadio )”  

Pedoman Wawancara Kepada Pelaku dropshipping  

1. Bagaimana mekanisme pemesanan barang setelah ada pembeli 

yang pesan? 

2. Apakah saudari telah mendapat izin dari suplier saat 

mempromosikan barang ?  

3. Apakah barang yang saudari pasarkan di sosial media sesuai 

dengan barang yang disediakan oleh supplier? 

4. Media sosial apa saja yang anda gunakan dalam mempromosikan 

barang ? 

5. Bagaimana keuntungan yang saudari dapatkan dari hasil transaksi 

dropship?  

6. Bagaimana cara mempromosikan barang anda? 

7. Kapan barang yang dipesan tiba ke pembeli? 

8. Apa yang anda lakukan apabila supplier terlambat mengirim 

barang?  

9. Bagaimana mekanisme pembayaran barang pesanan pembeli? 

10. Apa yang anda lakukan apabila barang tidak sesuai dengan 

pesanan? 
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11. Sejauh ini berapa banyak pembeli yang mengeluh atas 

ketidakpuasannya terhadap barang pesanan? 

12. Siapa yang akan bertanggung jawab apabila barang rusak di 

tangan dropshipper dsn barang yang rusak sementara di 

perjalanan? 

13. Apa saja kemudahan dan kesulitan yang saudari alami  dalam 

menjalankan transaksi dropshiping ini? 

14. Apa kelebihan dan kekurangan dari jual beli dari dropshipping 

ini? 
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WAWANCARA KEPADA KONSUMEN YANG PERNAH 

MELAKUKAN TRANSAKSI ATAU MEMBELI DENGAN 

SISTEM DROPSHIPPING 

1. Apakah jual beli dengan sistem dropshipping adil secara 

merata? 

2. Bagaimana respon penjual dropshipping apabila ada 

konsumen yang komplain? 

3. Apakah anda pernah tertipu saat melakukan transasksi 

dropshipping? 

4. Bagaimana jika ada barang yang rusak apakah ada jaminan 

dari dropshipping? 

5. Apakah dalam pembelian produk ada yang tidak sesuai? 

6. Apakah barang yang anda pesan datang tepat waktu sesuai 

dengan estimasi yang telah ditentukan? 
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HASIL WAWANCARA  

Implementasi Dropshipping Dalam Sistem Penjualan Online Shop 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa 

Tumbudadio) 

1. Pelaku Dropshipping  

Nama    : Nirwana Rezki 

HariTanggal  : Selasa 22 Februari 2022 

Jam    : 10. 20 WITA 

No Peneliti Narasumber 

1 

Bagaimana mekanisme 

pemesanan barang setelah ada 

pembeli yang pesan? 

Pertama saya meminta 

alamat lengkap konsumen 

dan memperjelas kembali 

barang apa yang ingin 

dipesan  

2 

Apakah saudari telah mendapat 

izin dari suplier saat 

mempromosikan barang ?  

Iya telah mendapat izin dari 

suplier 

3 

Apakah barang yang saudari 

pasarkan di sosial media sesuai 

dengan barang yang disediakan 

oleh supplier? 

100% sesuai dengan foto dan 

gambar asli yang 

dipromosikan dan yang 

datang ke konsumen  

4 

Media sosial apa saja yang anda 

gunakan dalam mempromosikan 

barang ? 

 Facebook dan WhatsApp 

5 

Bagaimana keuntungan yang 

saudari dapatkan dari hasil 

transaksi dropship?  

Keuntungan yang didapatkan 

dari sistem dropship ini telah 

dibicarakan sebelumnya 

kepada pihak suplier berapa 

banyak yang bisa di dapatkan 

dari hasil keuntungan jual 
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beli  

6 
Bagaimana cara mempromosikan 

barang anda? 

Mengapload ke sosial media 

dengan kriteria barang yang 

jelas  

7 Kapan barang yang dipesan tiba 

ke pembeli? 
5 sampai 7 hari paling lambat  

8 

Apa yang anda lakukan apabila 

supplier terlambat mengirim 

barang?  

Menejelakan kepada 

konsumen dengan bahasa 

yang baik kalau barang 

mengalami keterlabatan 

pengiriman  

9 

Bagaimana mekanisme 

pembayaran barang pesanan 

pembeli? 

Terkadang kalau pembeli 

dekat dari rumah bisa cod 

tetapi kalau konsumen jauh 

bisa melalui transfer disertai 

dengan bukti pengiriman 

pembayaran  

10 

Apa yang anda lakukan apabila 

barang tidak sesuai dengan 

pesanan? 

Menukar kembali kepada 

suplier  

11 

Sejauh ini berapa banyak 

pembeli yang mengeluh atas 

ketidakpuasannya terhadap 

barang pesanan? 

Alhamdulillah semua 

konsumen saya puas dengan 

barang yang saya jual  

12 

Apa saja kemudahan dan 

kesulitan yang saudari alami  

dalam menjalankan transaksi 

dropshiping ini? 

  Kemudahan yang saya 

dapatkan adalah tinggal 

posting saja di sosial media 

sedangkan kesulitannya 

adalah harus sabar menerima 

komplen dari pembeli apabila 

barang tidak sesuai 

13 

Apa kelebihan dan kekurangan 

dari jual beli dari dropshipping 

ini? 

 Kelebihan yang pertama tidak 

perlu melakukan proses 

peckingan barang sedangkan 

kekurangannya adalah barang 

terkadang lama tiba ke 
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pembeli    
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Nama    : Sri Utami  

Hari/Tanggal  : Selasa 22 Februari 2022 

Jam    : 9.50  WITA 

No Peneliti Narasumber 

1 

Bagaimana mekanisme 

pemesanan barang setelah 

ada pembeli yang pesan? 

Kalau ada pembeli yang  pesan 

yang pertama saya lakukan 

adalah meminta alamat lengkap 

yang kedua memperjelas 

kembali barang apa yang mau 

dipesan atau mengirim foto 

barang yang diinginkan yang 

ketiga mentransfer di awal uang 

barang serta biaya ongkos kirim 

ke pembeli  

2 

Apakah saudari telah 

mendapat izin dari suplier 

saat mempromosikan barang 

?  

Telah mendapat izin kepemilik 

barang   

3 

Apakah barang yang saudari 

pasarkan di sosial media 

sesuai dengan barang yang 

disediakan oleh supplier? 

Barang yang saya pasarkan 

sesuai tapi terkadang juga ada 

barang yang tidak sesuai dengan 

foto dan yang tiba kepembeli hal 

tersebut biasa terjadi efek dari 

kamera dari masing-masing 

suplier  

4 

Media sosial apa saja yang 

anda gunakan dalam 

mempromosikan barang ? 

WhatsApp, Facebook dan 

Instagram  

5 

Bagaimana keuntungan 

yang saudari dapatkan dari 

hasil transaksi dropship?  

Keuntungan yang saya dapatkan 

dari hasil dropship ini telah di 

bicarakan diawal dengan suplier 

hanya misalnya kisaran berapa 

yang kita bisa dapatkan dari 
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hasil jual beli dropship ini dan 

keuntungan yang kita dapatkan 

juga tidak seberapa karena ada 

sebgian konsumen yang telah 

mengetahui harga pasar  

6 

Bagaimana cara 

mempromosikan barang 

anda? 

Posting di sosial media 

kemudian menjelaskan dengan 

jelas kriteria barang tetapi biasa 

juga saya hanya menjelaskan 

lewat chat pribadi oleh oleh 

konsumen  

7 
Kapan barang yang dipesan 

tiba ke pembeli? 
Paling lama 1 minggu  

8 

Apa yang anda lakukan 

apabila supplier terlambat 

mengirim barang?  

Komplen kepada suplier dan 

menjelaskan kepada konsumen 

bahwa barang mengalami 

keterlambatan pengiriman  

9 

Bagaimana mekanisme 

pembayaran barang pesanan 

pembeli?J 

Kalau ada pembeli yang pesan 

saya meminta konsumen untuk 

mentransfer di awal 

10 

Apa yang anda lakukan 

apabila barang tidak sesuai 

dengan pesanan? 

Meminta maaf secara langsung 

dengan konsumen  

11 

Sejauh ini berapa banyak 

pembeli yang mengeluh atas 

ketidakpuasannya terhadap 

barang pesanan? 

Kalau sejauh ini tidak terlalu 

banyak karena rata-rata 

konsumen saya lebih banyak 

puas dari pada tidak itupun kalau 

ada biasa 1 sampai 2 orang saja 

12 

Apa saja kemudahan dan 

kesulitan yang saudari alami  

dalam menjalankan 

transaksi dropshiping ini? 

  Kemudahan yang sarakan 

dengan bisnis dropship ini saa 

tidak capek-capek lagi keluar 

rumah kalau ada konsumen yang 

pesan barang untuk proses 

peckingan sedangkan  

kekurangannya adalah terkadang 

ada konsumen yang ingin 
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melihat langsung barangnya apa 

bila kita mengatakan tidak ada 

konsumen langsung tidak mau 

membeli.  

13 

Apa kelebihan dan 

kekurangan dari jual beli 

dari dropshipping ini? 

Kelebihannya adalah 

pembayaran di awal sedangkan 

kekurangannya adalah 

keuntungan seedikit dan 

kebanyakan konsumen telah 

mengetahui harga pasar  
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B.    Konsumen  

Nama  : Nurjannah  

Hari Tanggal : Selasa 22 Februari 2022 

Jam   : 10.00 WITA 

No  Peneliti Narasumber 

1 Apakah jual beli 

dropshipping ini adil 

secara merata? 

Menurut saya jual beli 

dropshipping ini adil secara 

merata apalagi dalam hal 

penetapan harga yang tidak di 

bedakan antara konsumen satu 

dan konsumen lainnya  

2 Bagaimana respon penjual 

apabila ada konsumen 

yang komplain? 

Respon penjual biasa 

menjelaskan kepada konsumen 

dengan bahasa yang baik dan 

mudah di pahami oleh pembeli 

atau tidak menanyakan kembali 

apabila ada barang yang rusak 

dan harus di ganti  

3 Apakah anda pernah 

tertipu saat melakukan 

transaksi dropshipping? 

Alhmdulillah sejauh ini saya 

tidak pernah tertipu karena saya 

belanja online dengan orang 

yang telah saya percaya bahwa 
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produk yang dia jual memang 

kualitasnya sesuai.  

4 Bagaimana apabila ada 

barang yang rusak apakah 

ada jaminan dari 

dropshipping? 

Iya biasa kalau barang rusak ada 

jaminan oleh dropshipper 

terkadang barangnya di ganti 

dengan yang baru  

5 Apakah dalam pembelian 

produk ada yang tidak 

sesuai? 

Semua barang yang saya pesan 

sesuai dengan gambar yang di 

posting di sosial media dengan 

barang aslinya kalau ada yang 

tidak sesuai  terkadang hanya 

bahannya saja itupun tidak 

mempengaruhi buat saya karena 

barangnya masi bisa di gunakan  

6 Apakah barang yang anda 

pesan datang tepat waktu 

sesuai dengan estimasi 

yang telah di tentukan? 

Iya tepat waktu sesuai yang di 

beritahukan oleh dropshipping 

paling lambat 1 mingguan  
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Nama  : Ernawati  

Hari Tanggal : 22 februari 2022 

Jam   : 10.20 WITA  

No  Peneliti Narasumber 

1 Apakah jual beli 

dropshipping ini adil secara 

merata? 

Sistem jual beli dropshipping 

ini telah diterapakan secara 

adil apa lagi dalam 

menetapkan harga karena saya 

juga belanja dropshipping 

bukan hanya satu orang jadi 

saya mengenai harga yang 

diberikan kepada konsumen  

2 Bagaimana respon penjual 

apabila ada konsumen yang 

komplain? 

Awalnya dropshipping 

meminta maaf kepada 

konsusmen apabila terjadi 

kesalahan dan menanyakan 

apakah barang tersebut perlu 

di ganti atau tidak  

3 Apakah anda pernah tertipu 

saat melakukan transaksi 

dropshipping? 

Tidak pernah karena saya 

belanja dengan teman yang 

sudah saya kenal dan lama 

menjual dengan sistem 

dropship ini 
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4 Bagaimana apabila ada 

barang yang rusak apakah 

ada jaminan dari 

dropshipping? 

Iya ada  jaminan dari 

dropshipping barang akan 

diganti dengan yang baru lagi  

5 Apakah dalam pembelian 

produk ada yang tidak 

sesuai? 

Walaupun tidak sepenuhnya 

sesuai tetapi saya masi sering 

belanja dengan sistem ini 

karna terkadang juga produk 

yang di pasarkan di sosial 

media barangnya baagus  

6 Apakah barang yang anda 

pesan datang tepat waktu 

sesuai dengan estimasi yang 

telah di tentukan? 

Iya tepat waktu paling lambat 

4 sampai 5 hari walaupun 

lewat tetap diberitahukan 

kepada dropshipping sehingga 

konsumen tidak menunggu. 

 

  



LAMPIRAN 132 

 

 

GAMBAR PRODUK YANG DIJUAL DROPSHIPPING DI 

DESA TUMBUDADIO 

  

(Pakaian gamis dewasa) 

  

(Horden dan bed cover) 



133 LAMPIRAN 

 

 

  

(Tas dan pakai syar’i) 

 

  

 
 
 

(Aksesories gelang dan cincin titanium ) 
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(Inaikuku dan sendal dewasa) 
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GAMBAR PRODUK YANG DIJUAL DROPSHIPPING DI 

DESA TUMBUDADIO 

  

(Pakaian gamis dewasa) 

  

(Horden dan bed cover) 
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(Tas dan pakai syar’i) 

 

  

 
 
 

(Aksesories gelang dan cincin titanium ) 
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(Inaikuku dan sendal dewasa) 
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Gambar grub dropshipping 
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DOKUMENTASI  

 

 

(Wawancara dengan pelaku dropshipping di Desa Tumbudadio) 
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(Wawancara dengan pelaku dropshipping di Desa Tumbudadio) 
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