
i 
 

SISTEM ENDORSEMENT SELEBRITI DALAM JUAL BELI ONLINE 

(ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF) 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN 

HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT 

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM 

BIDANG ILMU HUKUM 

 

OLEH: 

 

WAIL 

17103060079 
 

 

PEMBIMBING:  

 

SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H. 

NIP: 19861113  201903  2  012 

 

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2021 



 
 

 

 

ii 
 

Abstrak 

Seiring kemajuan teknologi berjualan tidak hanya dilakukan dengan tatap 

muka. Teknologi memberikan fasilitas dan kemudahan dalam berjualan melalui 

media internet. Pemasaran melalui media internet sangat menguntungkan bagi 

produsen, karena sistem pelayanan melalui internet sangat efisien, praktis dan dapat 

menghemat waktu untuk memasarkan produk dan jasa. Melalui belanja internet 

atau online shopping seorang pembeli dapat melihat terlebih dahulu barang dan jasa 

yang hendak dibelanjakan melalui web yang dipromosikan oleh penjual lalu 

membuat kesepakatan terlebih dahulu kemudian barang dan jasa tersebut dapat 

dikirim dengan mudah melalui paket kiriman. 

Dalam penelitian ini penyusun fokus membahas hukum islam dan huum positif 

endorsement dalam jual beli online menggunakan kerangka teori akad dalam 

hukum islam dan teori perjanjian dalam hukum positif sebagai perbandingan 

Dalam hasil penelitian ini adalah tentang endorsement dalam jual beli online 

menurut hukum islam dan hukum positif perdata yang dimana dalam sistem 

endorsement jual beli online harus ada akad perjanjian dan ber etika yang baik agar 

tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dan dijelaskan juga kaidah kaidah 

dalam asas perjanjian seusai KUHP. 

 

Kata Kunci: Endorsement, Hukum Islam dan Hukum Positif. 
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Abstract 

The endorsement system is still a conversation among the public that many 

celebrities who do endorsements do not use products that are promoted to the 

community in their daily lives. So many people's assumptions emerged that 

endorsements are a case of public lying but get a large wage. The main problem of 

this study is the endorsement system that is reviewed from Islamic law and positive 

law because it still takes issue with the system carried out by celebrities (endorsers), 

but the wages (salaries) received are very large. The reason for this researcher took 

the title "Celebrity Endorssement System in Online Buying and Selling 

(Comparative Analysis of Islamic Legal Perspectives and Positive Law)". 

This research includes library research, primary sources taken from the book 

of fiqh muamalat by Sheikh Abu Suja' Ahmad Husain, Matnul Ghayah Wa Taqrib 

and positive law taken from book III of the Civil Code on the law of treaties. Data 

collection techniques in the form of document collection and data analysis 

techniques used by data are data reduction, content analysis, and conclusion 

withdrawal. 

The results showed that there is nothing that clashes between Islamic law and 

positive law in endorsements. The comparison obtained that Islamic law 

requirements do endorsements more strictly but the sanctions given are not firm. 

While the positive law in endorsement conditions are not strict (flexible), but the 

sanctions given are very firm. 

 

Keywords: Endorsement, Islamic Law and Positive Law.  
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Motto 

“ Pelajaran yang kamu dapat hari ini, alirkanlah 

seperti air di sungai, sebab ilmu yang kamu 

miliki bisa bermafaat untuk orang lain ’’ 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Sebagai berikut: 

 

A. Konsonan Tunggal 

 

HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan 

  Alīf Tidak dilambangkan ا 

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 ṡa’ ṡ s (dengan titik di atas) ث

 Jīm J Je ج

 Hâ’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh k dan h خ

 Dāl D De د

 Żāl Ż z (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Za’ Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy es dan ye ش

 Sâd ṣ es (dengan titik di bawah) ص



 
 

 

 

x 
 

 Dâd ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tâ’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Zâ’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Aīn ‘ Koma terbalik ke atas‘ ع

 Gaīn G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L ‘el ل

 Mīm M ‘em م

 Nūn N ‘en ن

 Wāwu W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي 

  

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

ُ
ُ
َدة ِّ

َعد 
َ
 Ditulis Muta’addidah ُمت

ُ
 
ة دَّ  Ditulis ‘Iddah عِّ
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C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

1. Bila Tā Marbūṭah dibaca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang 

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 

sebagainya. 

ُ
 
َمة

ْ
ك  Ditulis Ḥikmah حِّ

ُ
 
ْزَية  Ditulis Jizyah جِّ

 

2. Bila Tā Marbūṭah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h 

َيا ولِّ
َ
َراَمةُاأل

َ
ءُِّك  

Ditulis 
Karāmah al-Auliyā’ 

  

D. Vokal Pendek 

 Fatḥah َـ 
Ditulis A 

 Kasrah ِـ 
Ditulis I 

 Ḍammah ُـ 
Ditulis U 

 

E. Vokal Panjang 

1 

Fatḥah+Alif 

ُ
 
ة يَّ لِّ  َجاهِّ

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Jāhiliyyah 
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2 

Fatḥah+ Ya’ mati 

ى س َ
ْ
ن
َ
 ت

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Tansā 

3 

Kasrah+ Ya’ Mati 

ْيمُ  رِّ
َ
 ك

Ditulis 

Ditulis 

Ῑ 

Karīm 

4 

Ḍammah+ Wawu mati 

ُ ُرْوض 
ُ
 ف

Ditulis 

Ditulis 

Ū 

Furūḍ 

  

F. Vokal Rangkap 

1 

Fatḥah+ya’ mati 

مُْ
ُ
ك
َ
 َبْين

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

Bainakum 

2 

Fatḥah+ Wawu mati 

ْول ُ
َ
 ق

Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaul 

  

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof (‘) 

مُْ 1
ُ
ت
ْ
أن
َ
 Ditulis A’antum أ

مُْ 2
ُ
ْرت

َ
ك

َ
ْنُش ئِّ

َ
 Ditulis La’in Syakartum ل
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H. Kata Sandang Alīf+Lām 

1. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan Al. 

ْرآُنُ
ُ
ق
ْ
ل
َ
 Ditulis al-Qur’ān أ

ُسُ
َ
يا قِّ

ْ
 Ditulis al-Qiyās ال

  

2. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 

huruf l (el)-nya. 

َماءُُ  Ditulis as-Samā السَّ

ْمُسُ
َّ
 Ditulis as-Syams الش

  

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD).  

 

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 

ِوْي الُفُرْوِض 
َ
 Ditulis Żawȋ al-furūḍ ذ

ْهُل  
َ
ِة أ الُسنَّ  Ditulis Ahl as-Sunnah 
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K. Pengecualian  

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri 

Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko 

Hidayah, Mizan.  
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KATA PENGANTAR 

 

ِحْيمِ  ْحَمِن الره ِ الره   بِْسِم َّللاه

ِ نَْحَمدُهُ َونَْستَِعْينُهُ َونَْستَْغِفُرهُ، َونَعُوذُ بِاهللِ ِمْن ُشُرْوِر أَْنفُِسنَا َوِمْن َسيِِّئَاِت أَْعَماِلنَا، َمْن   إنه اْلَحْمدَ َلِِله

يَْهِدِه هللاُ فاَلَ ُمِضله لَهُ َوَمن يُْضِلْلهُ فاَلَ َهاِدَي لَهُ, أَْشَهدُ أَْن الَ إِلَهَ إِاله هللاُ َوْحدَهُ الََشرِ ْيَك لَهُ، 

دًا َعْبدُهُ َوَرُسْولُهُ  َو َعلى اَلِه َو َصحْ بِِه اَْجَمِعْيَن.   َوأَْشَهدُ أَنه ُمَحمه
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Seiring kemajuan teknologi berjualan tidak hanya dilakukan dengan tatap 

muka. Teknologi memberikan fasilitas dan kemudahan dalam berjualan 

melalui media internet. Pemasaran melalui media internet sangat 

menguntungkan bagi produsen, karena sistem pelayanan melalui internet 

sangat efisien, praktis dan dapat menghemat waktu untuk memasarkan produk 

dan jasa. Melalui belanja internet atau online shopping seorang pembeli dapat 

melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak dibelanjakan melalui web 

yang dipromosikan oleh penjual lalu membuat kesepakatan terlebih dahulu 

kemudian barang dan jasa tersebut dapat dikirim dengan mudah melalui paket 

kiriman. Kegiatan belanja online ini merupakan bentuk komunikasi baru yang 

tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat 

dilakukan secara terpisah melalui media notebook, komputer, ataupun 

handphone yang tersambung dengan layanan akses internet.1 

 Untuk bersaing di era modern ini, banyak strategi pemasaran yang 

digunakan oleh perusahaan untuk mempermudah upaya memperkenal suatu 

produk pada konsumen, salah satunya dengan menggunakan strategi iklan atau 

promosi. Iklan atau promosi memiliki peran penting dalam memperkenalkan 

 
1 Nyoman Wisniari Savitri, “PENGARUH CELEBRITY ENDORSER DAN IKLAN MELALUI MEDIA 

DENPASAR Nyoman Wisniari Savitri Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , 
Indonesia Seiring Kemajuan Teknologi Berjualan Tidak Hanya Dilakukan Dengan Tatap Muka . 
Teknologi Memberikan Fas,” E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 6, No. 8, 2017: 4214-4239 ISSN : 
2302-8912 6, no. 8 (2017): 4214–4239. 
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suatu produk, baik produk tersebut berwujud barang, program ataupun sekedar 

untuk menunjukkan keberadaan sebuah institusi. Pada masa ini, dengan 

semakin canggihnya teknologi informasi, pemaparan iklan memiliki banyak 

unsur yang bisa mendukungnya, sehingga mampu menampilkan bentuk iklan 

sedemikian rupa. Bukan saja dengan tulisan, tetapi unsur audio dan video juga 

sangat membantu periklanan ini, sehingga perusahaan banyak yang melukakan 

terobosan baru dan berinovasi menemukan strategi iklan baru, salah satu 

strategi yang banyak digunakan untuk memasarkan produk pada era canggih 

ini adalah strategi endorsement.2 

 Islam mengatur dengan sangat teliti segala hal yang berkaitan dengan maal 

atau harta, termasuk dalam berbisnis. Selain itu, Islam pun menyarankan 

umatnya untuk berniaga atau berbisnis. Seorang pengusaha muslim sudah 

sepatutnya mengamalkan hukum-hukum ekonomi Islam dalam bisnisnya, baik 

dalam bertransaksi, maupun dalam pemasarannya. 

 Selain itu, negara juga mempunyai hukum tersendiri dalam mengatur 

masyarakatnya, terutama dalam berbisnis. Mengatur pihak-pihak yang 

bersangkutan yang telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. 

Dengan hukum guna hukum tersebut dapat menciptakan keadilan sosial lahir 

dan batin, mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi sosial. 

 Beragam model bisnis online mulai dikembangkan, salah satunya adalah 

bisnis endorsement. Endorsement adalah strategi komunikasi pemasaran 

 
2 Muhammad Al-Kamili, “Hukum Iklan: Sebuah Tinjauan Syariah”,” last modified 2010, 

https://almanhaj.or.id/2637-hukum-iklan-sebuah-tinjauan-syariah.html%0A. 
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dengan menggunakan tokoh terkenal seperti artis, celebram, youtuber,beauty 

blogger/vloger maupun influencer dan lain-lain (celebrity endorser )sebagai 

alat pendukung dan penunjang ketertarikan masyarakat dengan produk yang 

ditawarkan di media sosial yang digunakan. Selain mendapatkan upah 

biasanya barang yang di endorse akan menjadi milik celebrity endorser. 

 Permasalahan terjadi yang penulis teliti dalam lapangan, segala sesuatunya 

hanya dilakukan secara online saja. Artinya dari mulai pemberitahuan open 

endorse (membuka jasa promosi endorse) pemberitahuan ketentuan (rules) 

atau aturan main dalam endorsement itu sendiri, perjanjian dan kesepakatan 

hanya dilakukan melalui gadget (chat media sosial, seperti via Line) yang 

dilakukan oleh pemilik usaha atau online shop dan endorser ataun selebgram 

dan atau managementnya. Tidak ada kontrak perjanjian tertulis secara offline 

atau tatap muka secara langsung. 

 Selain itu produk yang akan diendorse ada yang bersifat ilegal. Barang 

ilegal adalah barang gelap, tidak sah menurut hukum, barang liar, dan belum 

terjamin keaslian dan keamanannya, dan yang tidak ada izin dari pihak yang 

bersangkutan.)  lolos untuk di endorse kan. Contohnya produk minyak bulus 

dan creamnya yang dipercaya dapat memperbesar dan mengencangkan 

payudara, suntik injeksi pemutih kulit, suntik pembesar payudara, pil virgin, 

pil obat langsing dan berbagai kosmetik.3 

 
3 Della Rifqi et al., “Analisis Komperatif Fikih Muamalah Dan KUH Perdata Terhadap Praktik 

Endorse Barang Ilegal ( Studi Kasus Bff Management ) Comperative Analysis of Fiqh Muamalah 
and Indonesian Civil Code on the Practice of Illegal Goods Pendahuluan Teliti Segala Hal Yang 
Berkaitan Mulai Dikembangkan , Salah Satunya Yang Telah Diuraikan , Maka Tujuan Endorse 
Produk Barang Ilegal . Landasan Teori Aturan-Aturan Hukum Islam Yang” (n.d.): 695–700. 
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 Dalam hal membuat perjanjian (begints der contracts verijheid) diatur 

dalam buku III kitab undang-undang hukum perdata yang terdapat dalam pasal 

1338 yang menyebutkan “bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”4 Pasal 1338 

ayat (1) juga menjelaskan bahwa setiap orang yang membuat kontrak harus 

memenuhi kontrak atau kesepakatan tersebut diatur dalam undang-undang 

yang dibuat olehnya.5 Oleh karena itu ketika selebriti sudah memiliki janji dan 

kontrak terhadap perusahaan maka selebriti tersebut mempromosikan nilai-

nilai yang baik dari produk tersebut. menanggapi hal tersebut banyak dari 

masyarakat yang tidak paham tentang promosi barang, sehingga dalam hal ini 

dinamakan penipuan dan sejenisnya. Padahal selebriti hanya mempromosikan 

barang sesuai kontrak dan perjanjian yang disepakati dan tidak bertentangan 

dengan nilai hukum atau penipuan. 

 Kegiatan endorsment ini bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak 

umum tentang produk tersebut. Dalam prakteknya terdapat banyak modifikasi 

tingkah laku yang dilakukan dalam endorser itu sendiri, seperti mengingatkan 

dan menjelaskan lewat peran endorser dengan membawa daya tarik pembeli. 

Karena kegiatan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi barang yang 

ditawarkan akan banyak dibeli oleh para pembeli.6 Maka itu jasa endorser 

 
4 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam 

(Bandung: Pustaka Destia, 2011). 
5 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). 
6 Anita Ratmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Promosi Penjualan Melalui Media 

(Studi Kasus Toko Aldis Store Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap), Skripsi, 

(Purwokerto: Fakultas Hukum Ekonomi Syari‟ah, 2017), hlm. 5, diakses pada Rabu 30 Juni 2021, 

pukul 09.00 WIB. 
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sangat berpengaruh dalam jual beli untuk meningkatkan konsumen. Sedangkan 

jasa itu sendiri adalah kegiatan aktif yang tidak ada wujudnya namun 

mempengaruhi dalam suatu tindakan tersebut untuk pihak lain.7 

 Namun dalam perkembangan jual beli saat ini, jual beli online 

makadiformulasikan dalam satu ruang yang disebut dengan akun jual beli. 

Kemudian endorser yang tadinya mempromosikan barang ke khalayak umum 

tidak mempunyai tanggungjawab dalam persoalan jual beli. Karena tugas 

endorser hanya sampai menghantarkan barang itu diketahui oleh publik. 

 Oleh karenya dalam penelitian ini penulis akan meneliti penelitian hukum 

dalam studi perbandingan mahdzab yang berjudul: Sistem Endorsement 

Selebriti Dalam Jual Beli Online Analisis Perbandingan Hukum Islam 

dan Hukum Positif 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Sistem Endorsment dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Positif? 

2. Apakah Endorsment sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum 

Positif? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dan rumusan masalah, 

maka tujuan penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut: 

 
 

7 Murti Sumarti, Manajemen Pemasaran Bank (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002). 
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a. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana sistem dan hasil 

yang didapatkan dari kegiatan endorsement dalam jual beli online 

menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. 

b. Untuk mengetahui penerapan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam 

sistem endorsement jual beli online 

D. Tinjauan Pustaka 

 Penulisan skripsi ini merupakan karya otentik penulis tentang sistem 

endorsement menurut hukum Islam dan hukum positif. Penulis akan 

menyajikan beberapa penelitian terdahulu untuk bisa menjelaskan tulisan ini 

adalah sebuah karya otentik penulis.  

 Pertama, Skripsi karya Miftahul Laty Yuli Isforo, Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Jasa Endorser di Media Sosial”, Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto 

2018. Dalam skripsi ini membahas tentang Jasa Endorser yang di tinjau dari 

Hukum Islam terhadap jasa endoser di media sosial, hasil penelitian beliau 

menyatakan bahwa praktik jasa endoser ini dibolehkan jika memenuhi rukun, 

syarat, prinsip-prinsip muamalah dan etika seorang endoser.8 sedangkan di 

penelitian ini penulis meneliti sistem endorsement dalam jual beli online yang 

ditinjau dari aspek Hukum Islam dan Hukum Positif. 

 Kedua, Skripsi karya Fithriyyati Choliliya, Tinjauan Hukum Islam dan 

Hukum Positif di Indonesia Terhadap Perjanjian Kerja di PT. Pesona Cipta 

Kerja, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013. 

 
8 Miftahul Laty Yuli Isforo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Endorser di Media 

Sosial”,Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto 2018. 
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Dalam penelitian skripsi ini membahas tentang perjajian kerja dan penelitian 

ini adalah penelitian lapangan. Hasil dalam penelitian tersebut bahwa PKWT 

yang dilakukan opleh PT, pesona cipta dan pekerjanya adalah fasid menurut 

hukum islam karena hanya memenuhi rukun dan syarat tebentuknya akad dan 

hukum positif PKWT ini termamasud akad yang sah karena telah memenuhi 

sah perjanjian yang terdapat dalam KUHP.9 sedangkan di penelitian ini penulis  

membahas sistem endorsement dalam jual beli online dan penelitian ini Studi 

Pustaka (Library Research). 

 Ketiga, Skripsi karya Mahmudi Syamsul Arifin, Endorsement dalam 

Perspektif Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 

2018. Dalam skripsi ini membahas tentang endorsement dalam sudut perspektif 

Islam. hasil penelitian beliau menyatakan bahwa endorsement dalam 

perspektik islah adalah bentuk mumalah yang dibenarkan, sepanjang dalam 

segala proses transaksinya terpelihahara dari hal hal terlarang oleh ketentuan 

syariah.10 sedangkan di penelitian ini penulis  membahas endorsement dalam 

jual beli online dari sudut Hukum Islam dan Hukum Positif positif. 

 Keempat, Skripsi karya Yuliana, Tinjauan Hukum Islam tentang Strategi 

Pemasaran dengan Menggunakan Jasa Endorsement pada Klinik Kecantikan 

2018, Universitas Negeri Semarang. Dalam skripsi ini peneliti  membahas 

 
9 Fithriyyati Choliliya, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap 

Perjanjian Kerja di PT. Pesona Cipta Kerja, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 2013. 
10 Mahmudi Syamsul Arifin, Endorsement dalam Perspektif  Islam, Skripsi, Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2018. 
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tentang strategi pemasaran dalam bidang kecantikan. Hasil dalam penelitian 

tersebut startegi pemasaran dengan menggunakan endorsement yang terjadi di 

sumia clinic kedua belah pihak tidak teliti dalam memberi maupun menerima 

endoser, pelaku bisnisnis  tidak selektif dalam memberi  maupun menerima 

endoser.11 sedangkan di penelitian ini penulis  membahas sistem  endorsement 

dalam jual beli online dari sudut Hukum Islam dan Hukum Positif. 

 Kelima, Skripsi karya Limas Fitri, Hukum Endorsement Produk yang 

Dilarang Secara Syar’I pada Instagram Menurut Fatwa MUI No. 24 Tahun 

2017 (Studi Kasus di Desa Marindal I Kabupaten Deli Serdang Fakultas 

Syari’ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara 2019. Dalam penelitian ini 

membahas terkait pelarangan endorsement menurut fatwa MUI dan penelitian 

lapangan. Hasil dalam penelitian tersebut fatwa mui no 24 tahun 2017 ianlah 

tidak dibolehkan atau haram. Hal tersebut dikarenkan  bahwa segala kegiatan 

muamalah di media sosial harus terhindar dari pornografi 12 sedangkan 

perbedaan dalam penelitian kali ini lebih memandang bagaimana sistem 

endorsement dilihat dari Hukum Islam dan Hukum Positif.  

 
11 Yuliana, Tinjauan Hukum Islam tentang Strategi Pemasaran dengan Menggunakan 

Jasa Endorsement pada Klinik Kecantikan, Skripsi, Universitas Negeri Semarang tahun 2018. 
12 Limas Fitri, Hukum Endorsement Produk yang Dilarang Secara Syar’I pada Instagram 

Menurut Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Marindal I Kabupaten Deli Serdang, 

Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, 2019. 
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E. Kerangka Teori 

 Sebagai landasan metodologis yang jelas serta upaya untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan beberapa teori yang 

berhubungan dengan objek penelitian yang akan dikaji. Kerangka teori ini 

selanjutnya berfungsi sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang akan 

diteliti13 

1. Hukum Islam (Akad) 

Akad berasal dari kata Al‘aqd yang berati perjanjian, perikatan, 

persetujuan dan permufakatan. Sedangkan menurut istilah yang dijelaskan oleh 

Al-Sanhury dalam Abdul Aziz Muhammad Azam bahwa akad perikatan yang 

berbentuk ijab qabul dan terjadinya kerelaan dari kedua pihak.14  Oleh karena 

itu dalam Islam akad adalah pada intinya terletak di ijab qabul atau serah terima 

yang tidak ada paksaan dan kedua belah pihak sudah saling menyepakati. 

Dalam ijab qabul sendiri harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi 

diantaranya sebagai berikut: 

 a) adanya pejelasan maksud;  

b) adanya kesesuaian antara ijab dan qabul;  

c) adanya satu mejelis akad;  

d) adanya kesungguhan atau kemauan yang disepakati tanpa ada paksaan. 

Selain itu dalam bentuknya ijab qabul ada beberapa cara yang telah dijelaskan 

oleh para ulama’ fiqih, yaitu:  

 
13 UIN Sunan Kalijaga, Penulisan, Pedoman Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 

2017). 
14 Abdul Aziz Muhammad Azam, Fiqih Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010). 
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a) dengan cara tulisan atau khitabah;  

b) dengan bentuk isyarat;  

c) adanya perbuatan yang menunjukkan tandanya ijab qabul dan  

d) yang terakhir dengan bentuk lisan.15 

2. Hukum Positif (Perjanjian) 

Dalam hal membuat perjanjian (begints der contracts verijheid) diatur 

dalam buku III kitab undang-undang hukum perdata yang terdapat dalam pasal 

1338 yang menyebutkan “bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.16 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian studi pustaka yang berati peneliti 

melakukan penelitian terhadap teks-teks hukum yang berasal dari literatur-

literatur baik itu Al-quran, Hadits, buku atau kitab, serta jurnal atau karya 

ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tersebut (Library Research).17  

Dalam penulisan ini studi pustaka digunakan untuk mengkaji sistem 

endorsment dari segi hukum Islam da hukum positif serta 

perbandingannya. 

Prosesnya penelitian studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan 

data baik dari sumber primer dan sekunder kemudian menjadi teks objek 

 
15 Hasby Ash-Shidiqieqy, Pengantar Fiqh Muamalah (Jakarta: Bulan Bintang, 1997). 
16 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam 

(Bandung: Pustaka Destia, 2011). 
17 Moh. Nazir, Metode Penelitian (bogor: ghalia indonesia, 2011). 
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penelitian sebagai analisis utama.18  Adapun studi pustaka yang dimaksud 

adalah menelaah sumber-sumber yang dibutuhkan dalam pembahasan 

sistem endorsment dalam jual beli online yang hukum Islam (dalil-dalil 

baik dari alqur’an dan al-hadits serta pendapat para ulama’), hukum positif 

(pasal-pasal atau aturan negara yang relevan dengan penelitian ini). 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang berarti bahwa metode 

penelitian ini fokus kepada telaah atau kajian hukum yang sudah ada dan 

bersumber dari bahan pustaka.19  Nama lain penelitian ini sering disebut 

dengan istilah penelitian hukum doktiner. Alasannya dikenal dengan istilah 

tersebut karena penelitian ini memiliki hubungan erat dengan 

perpustakaan. Sehingga penelitian ini diambil secara yuridis yang berarti 

diambil secara hukum baik itu hukum Islam dan hukum positif. 

Kemudian yang dimaksud dalam penelitian bersifat normatif adalah 

penelitian ini mengacu norma-norma yang berlaku di lingkungan 

masyarakat. sehingga endorsement dalam jual beli online tersebut dikaji 

dengan kejadian fakta-fakta yang berhubungan dengan norma. Sehingga 

penelitian yuridis normatif maksud penulis adalah meneliti atau mengkaji 

sistem endorsemnt tersebut dari segi hukum Islam dan hukum positif yang 

terjadi di lingkungan masyarakat. karena penelitian ini studi pustaka maka 

pengkajiannya dari berbagai literatur tentang endorsment. 

 
18 Tasman Hamami, Panduan Penulisan Skrips, n.d. 
19 Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 



 
 

 

 

12 
 

3. Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif yang 

artinya menurut Nazir adalah metode penelitian yang meneliti beberapa 

kasus yang berbeda atau banyak kasus, dan disajikan dalam bentuk 

penjelasan yang tidak berupa angka-angka. Sehingga penlitian ini biasanya 

dilakukan untuk meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek yang 

beragam, dan satu set kondisi yang terjadi pada saat ini.20 Sehingga 

pendekatan deskriptif menjelaskan obyek penelitiannya yaitu endorsment 

yang meliputi endorser, pengusaha dan konsumen. Sedangkan komparatif 

digunakan untuk menjelaskan data - data perbandingan yang dilihat dari 

segi hukum Islam dan hukum positif. 

4. Sumber Data 

a. Sumber Primer 

Dalam penelitian ini sumber primer yang di pake adalah fiqih 

muamalat karya Syekh Abu Suja’ Ahmad Husain, Matnul Ghayah Wa 

Taqrib dan undang-undang dalam kitab KUHP tentang hukum perjanjian. 

Maka dalam penelitian ini untuk pembahasan hukum Islam rujukan utama 

fiqih muamalat karya Syekh Abu Suja’ Ahmad Husain. Sementara dalam 

hukum positif di kitab III KUHP tentang hukum perjanjian. 

b. Sumber sekunder  

 
20 Nazir, Metode Penelitian. 
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Sumber skunder yang digunakan adalah penenelitian-penelitian yang 

masih relevan dengan penelitian tersebut seperti skripsi, tesis dan jurnal 

atau karya ilmiah lainnya. Dan juga bisa mengambil dari pendapat ulama’ 

yang masih relevan. 

5. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yang diteliti adalah rumusan-rumusan tentang 

endorsment dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Rumusan hukum 

Islam bisa mengambil dari ijtihad para ulama’ dan hukum positif 

mengambil dari undang-undang tentang hukum perjanjian. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diproleh dari berbagai literatur dengan menggukanan data 

dokumentasi dan diolah dalam bentuk snowball sampling. Artinya 

pengumpulan data yang dilakukan dengan data yang kecil hingga menuju 

besar, sehingga dalam perkembangannya menemukan data-data yang lebih 

besar seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, surat kabar, tafsir beserta dokumen 

lainnya yang masih relevan dengan endorsement. 

7. Teknik Analisis Data 

Penulis menggunakan beberapa cara dalam melakukan analisis data, 

yaitu: 

1) Reduksi Data 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema serta polanya. 

Dengan demikian data telah direduksi akan memberikan gambaran yang 
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lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini 

reduksi data digunakan untuk merangkum data-data yang berupa dalil-dalil 

hukum Islam, pendapat ulama’ dan undang-undang yang berkaitan. 

2) Analisis Isi 

Analisis isi dapat digunakan dalam semua bentuk baik dalam bentuk 

komunikasi, surat kabar, buku, jurnal dan dokumentasi lainnya. Dalam 

penulisan ini analisis yang digunakan adalah mengambil hukum Islam dari 

sumber primer dan dikembangkan dengan sumber sekunder baik jurnal, 

skripsi, tesis dan penelitian lainnya. Dalam menganalisis isi penulis 

menggunakan analisis SWOT (Strenghts atau kekuatan, Weakness atau 

kelemahan, Opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk 

deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. 

Dalam penelitian ini simpulan akan memudahkan dalam memahami isi 

penelitian yang berupa hasil penelitian dan pembahasan.21 

 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016). 
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G. Sistematika Pembahasan 

Memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis 

dalam skripsi ini, penulis menuangkan hasil penelitian dalam lima bab 

pembahasan disertai bagian awal dan akhir sebagai berikut ini: 

Bagian awal yang terdiri dari halaman judul, halaman abstrak, halaman 

surat pernyataan, halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman 

motto, halaman persembahan, halaman transliterasi arab-latin, halaman kata 

pengantar, halaman daftar isi. Dan bagian akhir terdiri dari halaman daftar isi, 

halaman lampiran, dan halaman curriculum vitae 

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, krangka teori, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi konsep tentang sistem endorsement dalam hukum Islam dan 

hukum positif yang dikaji secara teoritis dimulai dari pengertian atau konsep 

yang diambil dari kitab-kitab tentang hukum, buku hukum Islam dan undang-

undang yang berkaitan dengan endorsement dan perjanjian. 

Bab III berisi tentang gambaran umum tentang sistem endorsement 

terhadap hukum islam dan hukum positif 

Bab IV berisi tentang pemaparan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai sistem endorsement dalam hukum Islam dam hukum positif. Dalam 

bab ini nanti akan ada pembahasan yaitu pertama, membahas konsep 

endorsement dalam islam dan etika endorsement dalam memasarkan produk 

dari segi hukum islam. Dan dari segi hukum positif pengaturan dan 
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karekteristik hukum perjanjian dan bentuk perlindungan hukum terhadap 

pemberi jasa endorse. 

Bab V berisi penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan kata 

penutup. Bab ini merupakan akumulasi dari keseluruhan penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Endorsement merupakan salah satu daripada muamalah yang 

diperbolehkan, asalkan prosesnya terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh 

hukum Islam. Namun adapun kebanyakan daripada pengadaan perjanjianya 

maupun pelaksanaan endorsement itu sendiri masih melanggar dari apa yang 

dilarang oleh hukum Islam, seperti mengadakan perjanjian endorsement dengan 

anak dibawah umur atau belum baliqh, mengendorsekan barang-barang yang 

dilarang oleh hukum Islam seperti obat-obatan terlarang ataupun perjudian, 

mengiklankan barang yang tidak jelas benar keberadaanya atau melakukan 

penipuan terhadap publik. 

B. Saran 

1. Penulisan ini semoga bermanfaat untuk civitas akademik dalam jurusan 

perbandingan mazhab. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangannya sehingga penulisan ini perlu dikembangkan lebih 

mendalam. 

2. Penulisan ini semoga bermanfaat untuk masyarakat, sehingga bisa menjadi 

sebuah acuan masyarakat dalam melakukan bisnis yang berupa 

endorsement. Namun penulis juga menyadari dalam tulisan ini masih belum 

sempurna. Sehingga bisa dikembangkan lebih mendalam lagi lewat kajian, 

diskusi dan kegiatan apapun yang bisa mengembangkan hal-hal tentang 

endorsement dalam hukum Islam dan hukum positif. 
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