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a
ABSTRAK

Perkembangan teknologi pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat

pesat dan mengagumkan, khususnya teknologi informasi yang memunculkan
sejumlah kemudahan seperti muncul dan berkembanglya bisnis ataupun jual beli
melalui internet yang lebih dikenal dengan nama e-commerce . Banyak pebisnis

berlomba-lomba meluaskan distribusi perdagangannya dengan cara melalui
intemet E-commerce membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat,
karena efisien menjangkau jarak dimanapun dan kapanpun, namun juga dapat

menjadi suatu masalalr, seperti penipuan yang menyebabkan kerugian karena

tidak dapat bertemu langsung artara penjual, pembeli, serta barang yang akan

diperdagangkan. Contoh masalah yang dapat terjadi adalah barang yang

dikirimkan cacat atau rusak, keterlambatan dalam pengiriman, dan barang yang

dikirim tidak sesuai ukuran atau size nya, sehingga dapat menimbulkan
kemudaratan dan menjadikan masyarakat kurang begitu p€rcaya akan model
transaksi e-commerce. Di tengah-tengah e-commerce yffig kurang diterima
masyarakat, ada salah satu usaha yang tetap eksis dan diterima masyarakat dengan

model e-commerce, yaitu Dagadu Djokdja. Berdasarkan paparan di atas, maka
penelitian ini mencoba untuk mengungkap mengapa transaksi e-commerce
Dagadu Djokdja dapat diterima masyarakat dan bagaimana transaksi jual beli
melalui e-commerce ditinjau dari hukum Islam? terutama menyoroti alasan atau

motivasi perusahaan dan konsumen, prosedur, sikap dan tanggungiawab
perusahaan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu
penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan, yakni tentang
transaksi melalui e-commerce. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
berupa studi lapangan dan kepustakaan. Studi lapangan meliputi observasi
langsung dan wawancara dalam bentuk tertulis dan juga lisan kepada pihak
perusahaan dan konsumen PT. Aseli Dagadu Djokdja. Studi kepustakaan
dilakukan dengan cara mencari data dari buku-buku pustaka yang terkait dengan
penelitian. Penelitian ini bersifat preslaiptif, yaitu berusaha memberikan penilaian
proses e-commerce dan upaya penyelesaian masalah di PT. Aseli Dagadu
Djokdja dianalisis dengan melakukan analisis data dengan pendekatan normatif
meng gunakan teori muanm$at.

Setelah dilakukan penelitian, e-commerce Dagadu diterima masyarakat
karena kejujuran atas informasi yung diberikan, juga tanggungiawabnya. Pada

dasarnya transaksi jual beli melalui e-commerce di PT. Aseli Dagadu Djokdja
tidak menyimpang dari hukum Islam, karena telah memenuhi prinsip kejujuran,
keadilan, tanggungfawab, dan kerelaan yang prinsip tersebut sesuai dengan prinsip
hukum bisnis Islam, seta kesesuaian antara syarat dan kaidah jual beli dalam
hukum Islam dengan e-commerce. Dalarn prakteknya bisnis melalui e-commerce

sama dengan bisnis lainnya, akan tetapi jika disalahgunakan baik oleh pengusaha

maupun konsumen, maka perilaku tersebut tidak diperbolehkan (tidak sesuai)

dengan ketentuan yang ada.
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MOTTO

"sebaik-baik manusia di antaramu

adalah yang paling bpnyak manfaatnya

bagi orang lain"
(HR. Bukhari dan Muslim)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Keterlibatan kaum muslimin di dalam dunia bisnis bukanlah merupakan 

suatu fenomena yang baru. Kenyataan tersebut telah berlangsung sejak 14 abad 

yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan, karena Islam menganjurkan 

umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Kegiatan  bisnis juga dilakukan Nabi 

Muhammad SAW dan bisnis yang dilakukan beliau mengutamakan kejujuran. Hal 

itu beliau lakukan untuk memuaskan pembeli, itulah nilai moral yang diajarkan 

dalam berbisnis.1 

Sejarah telah meriwayatkan, bahwa hidup Rasulullah tidak lepas dari 

kegiatan bisnis. Hal ini tidak mengherankan karena dalam kehidupan di dunia ini, 

kegiatan ekonomi-bisnis merupakan pilar kemajuan dan harga diri umat. 

Rasulullah SAW menjelaskan, bahwa Allah SWT lebih mencintai mukmin yang 

kuat dari pada yang lemah. Kekuatan iman harus didukung oleh kekuatan fisik, 

ekonomi, intelektual, strategi, dan manajemen yang handal. Sementara konsep 

yang dijalankannya adalah apa yang disebut value driven, artinya menjaga, 

mempertahankan, menarik nilai-nilai dari pelanggan. Value driven juga erat 

hubungannya dengan apa yang disebut relationship marketing, yaitu berusaha 

menjalin hubungan erat antara pedagang, produsen dengan pelanggan.2 Al-Qur’an 

                                                             
1 Ahmad S Adnan Putra, Etika Bisnis (Uraian Tentang Kriminalitas, Konsep-konsep dan 

Kasus di Indonesia), cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 43. 
 
2 Buchari Alma, Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 21. 
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banyak menggariskan dasar-dasar bisnis seperti larangan menganiaya dalam 

bisnis, sepert firman Allah: 

3 وس ا��ا���  ������ن و �������نوان �
	� ����� رء  

Secara umum bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang 

terorganisasi secara sistematis yang berupa penjualan barang dan jasa guna 

mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan. Dalam mempertahankan 

hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya. Kebebasan 

merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya untuk memenuhi 

kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia tidak berlaku mutlak. Kebebasan 

itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Bila manusia melanggar batas 

kebutuhan antar sesamanya maka akan terjadi konflik.4 

Dalam konteks era globalisasi5 saat ini, banyak bermunculan model-model 

bisnis yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi. Globalisasi 

ditandai oleh perkembangan teknologi elektronik yang sangat pesat, yang telah 

mempengaruhi  hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Arus 

globalisasi juga akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan 

perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern. 

Dari kehidupan sosial yang berasaskan kebersamaan menjadi masyarakat yang 

                                                             
3
 Al- Baqarah (2) : 279 

 
4 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Ekonisia) 
 
5 Globalisasi adalah suatu proses dimana antara individu, kelompok, dan antar negara 

saling berinteraksi , bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas 
Negara. Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/1979420-dampak-globalisasi/ , 
akses 15 maret 2011. 
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individualis, dari lamban menjadi serba cepat. Dari tata kehidupan yang 

tergantung kepada alam menjadi kehidupan yang menguasai alam.6 

Canggihnya teknologi modern dan terbukanya jaringan informasi global 

yang serba transparan, menurut Toffler,7 adalah gejala masyarakat gelombang 

ketiga, yang telah ditandai dengan munculnya internet. Internet (Interconnection 

Networking) adalah sebuah jaringan komputer yang sangat besar terdiri dari 

jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung yang menjangkau seluruh dunia.8 

Pada awal peluncurannya, jaringan internet hanya dikembangkan sebagai 

saluran khusus untuk aktifitas riset serta media komunikasi dan informasi, namun 

dalam perkembangannya saat ini internet dimanfaatkan untuk berbagai keperluan 

seperti: berkirim pesan, ngobrol, diskusi, bahkan untuk keperluan bisnis ke 

seluruh dunia tanpa harus pergi atau beranjak dari tempat ia berada.9 Melalui 

internet, orang bisa mengadakan transaksi jual beli. Transaksi jual beli melalui 

internet biasa dikenal dengan istilah E-Commerce. E-Commerce ini dilakukan 

secara on-line melalui situs yang ada dalam internet. Melalui web shopping 

ditawarkan beberapa barang atau produk kepada konsumen, misalnya produk 

elektronika, buku, intertainment, dan sebagainya.10 

                                                             
      6 Mas’oed Abidin, Globalisasi Kearifan Menangkap Perubahan Zaman, artikel dalam , 

http://www.scribd.com/doc/3717697/Globalisasi ,akses 15 maret 2011 
 

      7 Alvin Toffler, The Third Wave, dalam Abdul Halim Barkatullah dan Syahrida, Sengketa 
Transaksi E-Commerce Internasional, cet. Ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2001),hlm. 1. 

 
      8 Budi Sutedjo Dharma Oetomo, Perspektif e-Business: Tinjauan Teknis, Manajerial dan 

Strategi, (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 10. 
 

      9 Anastasia Diana, Mengenal E-Commerce, (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 3. 
 

      10 Onno W. Purbo, 10 Pertanyaan tentang E- Commerce, Mikrodata, vol. 11 Seri 15, 
(Jakarta: PT. Elex Komputindo, 2000), hlm. 51. 
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Mekanisme transaksi jual beli melalui e-commerce dapat dilakukan 

dengan mudah. Konsumen hanya tinggal memilih produk atau barang yang 

ditawarkan oleh pihak penjual (merchant) melalui layar. Biasanya barang yang 

ditampilkan disertai dengan deskripsi dari barang tersebut, kemudian konsumen 

memasukkan barang yang dipilih kedalam data belanja dan mengisi formulir 

perjanjian secara tertulis lalu membayarnya melalui kartu kredit, ATM, atau 

Smart Card dengan meng-enskrip nomor kode atau pinnya secara on-line ke 

server perusahaan. Setelah itu barang akan dikirimkan oleh merchant 

(penyelenggara portal) pada alamat yang telah dituliskan oleh konsumen saat 

memesan (bertransaksi).11 

E-Commerce merupakan model bisnis modern yang tidak menghadirkan 

penjual dan pembeli secara langsung dan memberikan keuntungan yang cukup 

besar bagi pelaku bisnis. Model transaksi bisnis e-commerce lebih praktis dan 

lebih efisien dari segi cara dan waktu dalam melakukan transaksi jual beli karena 

dapat menjangkau jarak jauh tanpa bertemu dengan pelaku bisnis, namun selain 

keuntungan tersebut banyak pula terdapat sisi negatif yang berkaitan dengan 

persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media e-commerce 

yang dikarenakan barang yang diperjual belikan tidak dapat disentuh dan dilihat 

langsung keadaan aslinya, serta karena pihak penjual dan pembeli tidak bertemu 

secara langsung tersebut menyebabkan rawan terjadinya penipuan dan sengketa di 

kemudian hari antara pihak penjual dan pembeli. 

                                                                                                                                                                       
 

      11 Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer Semarang, Apa dan Bagaimana 
E-Commerce, (Yogyakarta: Andi, Semarang; Wahana Komputer, 2001), hlm. 59-60 
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Ditengah-tengah model jual beli melalui e-commerce yang banyak 

menimbulkan kemudharatan dan ketidak percayaan masyarakat akibat timbulnya 

penipuan, masih terdapat e-commerce yang yang dapat diterima oleh masyarakat 

dan tetap eksis salah satunya adalah Dagadu Djokdja. Dagadu Djokdja diterima 

dan dipercaya oleh masyarakat dengan model bisnis e-commerce-nya karena 

Dagadu bisa memberikan pelayanan yang mengutamakan keamanan dan 

kenyamanan konsumennya. 

Dalam konteks inilah hukum Islam lalu dimunculkan kembali ke 

permukaan, dengan alasan Islam adalah agama yang sempurna. Islam mencakup 

sekumpulan aturan-aturan ajaran (doktrin) dan nilai-nilai yang dapat mengantar 

manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup, baik hidup di 

dunia maupun di akherat. Islam merupakan agama yang memberikan cara hidup 

terpadu mengenai aturan-aturan dalam berbagai aspek kehidupan, yakni aspek 

sosial, budaya, ekonomi, sipil dan politik. Ia juga merupakan suatu sistem bagi 

seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem spiritual maupun perilaku bisnis, 

ekonomi, dan politik.12 Hukum Islam akan memberikan pelajaran pada para 

pelaku bisnis bahwa bisnis yang berhasil, tidak hanya bisnis yang menuai 

keuntungan material saja melainkan bisnis yang bergerak dalam koridor etis yang 

membawa serta tanggungjawab dan memelihara hubungan baik antar manusia 

yang terlibat di dalamnya. 

Dari penjelasan tersebut, maka penelitian ini khusus meneliti transaksi e-

commerce di PT. Aseli Dagadu Djokdja, karena Dagadu Djokdja merupakan salah 
                                                             

      12 Nidal S Sabri dan M. Hisyam Jabir, Etika Bisnis dan Akutansi, dalam Sofyan Safri 
Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 230. 
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satu model usaha yang menggunakan model e-commerce yang tetap eksis dan 

diterima masyarakat. Di tengah-tengah bisnis melalui e-commerce yang banyak 

menimbulkan penipuan dan kemudaratan, masih terdapat model e-commerce 

yang mampu diterima masyarakat. Mengapa transaksi e-commerce Dagadu dapat 

diterima masyarakat dan bagaimana model transaksi e-commerce dilihat dari 

hukum Islam? pada umumnya pengusaha yang menjalankan bisnis jual beli 

melalui e-commerce lebih mementingkan profit oriented tanpa memikirkan 

dampak dari usahanya tersebut, sehingga besar kemungkinan dengan hukum 

Islam dapat memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah penyusun uraikan, maka penelitian ini akan 

difokuskan pada satu pokok masalah sebagai berikut :  

1) Mengapa transaksi e-commerce Dagadu Djokdja dapat diterima masyarakat? 

2) Bagaimana model transaksi e-commerce dilihat dari hukum Islam? 

 

C. Tujuan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan model bisnis e-commerce yang mendukung hukum  

Islam. 

b.Untuk menjelaskan transaksi e-commerce dalam perspektif hukum Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk : 
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a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam dan bisnis. 

b. Menumbuhkan motivasi bagi pengusaha dan masyarakat sesuai hukum 

Islam. 

c. Memberikan contoh model bisnis e-commerce yang mendukung hokum 

Islam. 

 

D. Telaah Pustaka 

 Untuk memberi bobot dan objektifitas pada penelitian ini, maka langkah 

sistematis yang ditempuh adalah melalui tinjauan pusta yaitu menginventarisir 

berbagai tulisan tentang e-commerce maupun tentang hukum Islam, baik berupa 

tulisan biasa maupun karangan ilmiah. Sebelum menganalisis lebih lanjut 

mengenai e-commerce ditinjau dari Islam, terlebih dahulu penyusun akan 

menelaah penelitian terdahulu yang menjadi sumber acuan dalam pembahasan e-

commerce ditinjau dari hukm  Islam. 

 Karya ilmiah atau skripsi yang membahas tentang e-commerce yang ada 

sebelumnya adalah Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce di Internet Dalam 

Pandangan Hukum Islam oleh Zaenal Fanani dari Fakultas Syari’ah. Dalam  

karya ilmiah ini pembahasan mengenai e-commerce lebih di titik beratkan pada 

pandangan hukum islam yang masih bersifat global.13 

Karya Nur Azizatil Ajibah dari fakultas Syari’ah, Perlindungan Konsumen 

Dalam Transaksi Melalui E-Commerce (Tinjauan Hukum Islam). Dalam karya ini 

                                                             
 13 Zaenal Fanani, Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Di Internet Dalam 

Pandangan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: IAIN 
Sunan Kalijaga, 2001), hlm. 57. 
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hanya di bahas tentang apakah ada bentuk sistem perlindungan konsumen dalam 

transaksi e-commerce, sekaligus bagaimana dalam hukum Islam sendiri 

memandang bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce.14 

Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce di Internet Dalam Prespektif 

Akad Salam Menurut Interpretasi Imam Asy-Syafi’I dan Imam Abu Hanifah, 

skripsi karya Hasan As’ari dari Fakultas Syari’ah. Dalam skripsi ini dibahas 

mengenai akad salam menurut pandangan Imam Asy-Syafi’I dan Imam Abu 

Hanifah.15 

Sementara karya yang membahas tentang Transaksi Jual-Beli Melalui E-

Commerce Perspektif Hukum Islam Studi di PT. Aseli Dagadu Djokdja belum 

penyusun temui. Dengan demikian penelitian ini layak dilakukan untuk 

menghidari duplikasi. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Syari’at Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya 

sebagai jalan mengumpulkan rizki. Tidak hanya anjuran, Islam juga mengurus dan 

mengatur adab sopan santun berjual beli yang wajib dituruti dalam usaha 

perdagangan yang dianggap sebagai usaha untuk memenuhi keperluan hidup 

                                                             
14 Nur Azizatil Ajibah , Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce 

(Tinjauan Hukum Islam), Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: IAIN 
Sunan Kalijaga, 2001), hlm. 50. 

 
15  Hasan As’ari, E-Commerce Dalam Prespektif Akad Salam Menurut Interpretasi Imam 

Asy-Syafi’i Dan Abu Hanifah, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta: IAIN 
Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 59. 
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orang banyak, antara lain supaya terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan niat 

jahat yang bisa mengotorkan jiwa menjauhkan dari kesucian rohani.16 

Nabi Muhammad kemudian menetapkan “Siapapun yang membayar uang 

dimuka haruslah untuk kualitas, ukuran, dan berat yang telah ditetapkan dan 

diketahui bersamaan dengan harga dan waktu penyerahan”.17 

1. Al-Qur’an 

Tidak diperbolehkan memakan harta sesama dengan jalan batil, karena 

dilarang. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam firman Allah yaitu: 

���
� آ��ا أ��ا��� ����� ����� ...18 …  

2. Hadis 

Nabi juga melarang jual beli dengan cara tipuan. 

 -,* ر'� ا( +�* ا( #��) و'�� #" ��! ا�&%�ة و#" ��! ا� �ر 

19) روا0 �/��(  

Menurut Azhar Basyir, prinsip-prinsip hukum muamalat menyebutkan 

bahwa: 20 

                                                             
16

 Mahmud Syaltut, Akidah dan Syariah Islam. Alih bahasa Fachrudin H.S, cet. ke-2, 

(Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 273-274. 

 
17

 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, alih bahasa Aditya Wisnu Pribadi, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 376. 

 
18

 Al- Baqarah (2) : 188 

 
19

 Ibnu Hajar Atsqalani, Bulūgul Marām, alih bahasa Masdar Helmy, (Bandung : Gema 

Risalah Press, 1994), hlm. 265, hadis nomor 817, “Kitab al-Buyū” “Bab Syurūtihi wamā 

nuhia’anhu”. 

 
20

 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, hlm. 15. 
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1. Segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh 

al-Qur’an dan as-Sunnah. 

2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur 

paksaan. 

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan dan mendatangkan manfaat 

dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat. 

4. Muamalat dilaksanakan dengan menghindari unsur-unsur penganiayaan, 

unsur-insur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. 

Muhammad Daud Ali mengemukakan 18 prinsip yang menjadi asas-asas 

hukum Islam dibidang muamalat, diantaranya:21 

1. Asas kebolehan atau mubah 

2. Asas kemaslahatan hidup 

3. Asas kebebasan dan kesukarelaan 

4. Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat 

5. Asas kebajikan (kebaikan) 

6. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat 

7. Asas adil dan berimbang 

8. Asas mendahulukan kewajiban dari hak 

9. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain 

10. Asas kemampuan berbuat dan bertindak 

11. Asas kebebasan berusaha 

                                                             
21

 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, cet.ke-11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 

hlm. 132-138. 
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12. Asas  mendapatkan hak karena usaha dan jasa 

13. Asas perlindungan hak 

14. Asas hak milik berfungsi sosial 

15. Asas i’tikad baik 

16. Asas resiko dibebankan pada harta, tidak pada kerja 

17. Asas mengatur dan memberi petunjuk 

18. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi. 

F. Metode Penelitian 

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan 

perkara yang diteliti, supaya penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan memakai teknik atau alat-alat tertentu, niscaya 

seorang peneliti akan mendapatkan kebenaran yang obyektif dan terarah dengan 

baik. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian lapangan (field research) , yakni penelitian dengan mencari 

sumber data secara langsung ke tempat yang menjadi subyek penelitian, 

yaitu PT. Aseli Dagadu Djogdja. 

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan penilaian 

sesuai atau tidak transaksi jual beli melalui e-commerce dengan hokum 

Islam.  



12 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan transaksi e-

commerce di PT. Aseli Dagadu Djokdja, maka penyusun menggunakan 

metode: 

a. Observasi (pengamatan) 

 Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat sistematik tentang e-commerce di PT. Aseli 

Dagadu Djokdja. 

b. Interview (wawancara) 

 Yaitu suatu cara pengumpulan data untuk mencari bahan-bahan 

keterangan dengan mengadakan wawancara langsung terhadap pihak 

yang bersangkutan, yaitu konsumen Dagadu dan Pihak penglola 

Dagadu, kemudian mencatat hasil wawancara tersebut. 

Adapun teknik wawancara menggunakan wawancara semi 

terstruktur (semi structured interview), yakni pertanyaan yang diajukan 

sesuai daftar yang fleksibel atau sebuah pedoman dan tidak dari angket 

formal.22 

c. Dokumentasi 

 Yaitu teknik yang dipergunakan sebagai transmisi keterangan 

dengan cara mempelajari buku-buku serta data tertulis yang terkait 

dengan permasalahan yang akan diteliti. 

4. Pendekatan Penelitian 

                                                             
22 Britha Mikkelsen, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan,  

(Jakarta: Yayasan Obor Yogyakarta, 2001), hlm. 127. 
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 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan 

melihat dampak positif dan negatif dari e-commerce dengan menggunakan 

teori muamalat, sehingga persoalan yang ada dalam transaksi e-commerce 

dapat sesuai dengan hukum bisnis Islam atau belum. 

5. Analisis Data 

 Analisis data yang akan penulis gunakan adalah analisis kualitatif, 

yakni setelah data yang diperoleh terkumpul kemudian diuraikan dan 

akhirnya disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menganalisa data 

seputar e-commerce di Dagadu Djokdja yang bersifat khusus untuk 

kemudian ditarik dan diformulasikan dalam suatu kesimpulan yang 

bersifat umum. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka sisitematika 

pembahasannya disusun sebagai berikut: 

Bab I, merupakan aspek-aspek utama penelitian yang berisi pendahuluan 

yang menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah yang dibahas, tujuan 

dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II, merupakan gambaran teori, yang didalamnya menjelaskan secara 

teoritis mengenai tinjauan umum jual beli menurut Islam yang meliputi pengertian 

jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, serta membahas 
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gambaran umum e-commerce yang menguraikan definisi e-commerce, Jenis e-

commerce, mekanisme transaksi e-commerce, metode pembayaran dalam e-

commerce, permasalahan mendasar dalam e-commerce. 

Bab III, merupakan deskripsi gambaran umum tentang praktek e-

commerce yang dilakukan di PT. Aseli Dagadu Djokdja. Untuk mengetahui lebih 

jauh terhadap obyek dalam penelitian, pada bab ini penyusun memaparkan 

tentang gambaran umum Dagadu Djokdja yang meliputi sejarah berdiri dan 

struktur manajemennya. Selanjutnya dijelaskan bagaimana transaksi e-commerce 

yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Mulai dari alasan atau 

faktor pendorong pengusaha dan konsumen menggunakan transaksi melalui e-

commerce, prosedur transaksi melalui e-commerce, dan upaya penyelesaian 

masalah yang timbul. 

Bab IV, merupakan analisis dari pokok masalah, yang menjelaskan faktor-

faktor yang mempengaruhi e-commerce di PT. Aseli Dagadu Djokdja dapat 

diterima masyarakat dan analisis hukum Islam terhadap transaksi e-commerce. 

 Bab V, merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian laporan penelitian 

ini, dalam bab ini disajikan kesimpulan untuk menjawab pokok masalah, serta 

saran-saran. 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penyusun menguraikan secara keseluruhan terkait transaksi 

jual beli melalui e-commerce di PT. Aseli Dagadu Djokdja, maka dapat ditarik 

kesimpulan dari jawaban pokok masalah sebagai berikut : 

1) Model transaksi e-commerce PT. Aseli Dagadu Djokdja dapat diterima 

masyarakat karena Dagadu Djokdja jelas keberadaannya, bukan 

merupakan toko fiktif dan Dagadu memberikan pelayanan yang 

mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan tanggungjawab terhadap 

pelanggan. Barang atau produk pesanan pelanggan yang terdapat cacat 

setelah terkirim sampai tujuan, maka Dagadu bersedia mengganti barang 

tersebut dengan syarat barang yang akan ditukar masih terdapat bandrol  

harga dan dapat menunjukkan bukti pembayaran. Konsumen yang 

memiliki keluhan terhadap layanan Dagadu, Dagadu membuka layanan 

konsumen yang dapat diakses baik secara online melalui web resmi 

Dagadu, dapat pula melalui telepon, atau datang langsung ke gerai resmi 

Dagadu. 

2) Transaksi e-commerce di PT. Aseli Dagadu sudah sesuai dan tidak 

melanggar unsur-unsur hukum Islam berdasarkan pendekatan normatif,  

dilihat dari syarat-syarat atau kaidah yang telah ditentukan dalam transaksi 

jual beli, juga motivasi pengusaha dan konsumen Dagadu Djokdja yang 
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memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi untuk lebih 

memudahkan dan mengembangkan perdagangan untuk kepentingan 

masyarakat. Dilihat dari sikap dan tanggungjawab pengusaha , serta khiyar 

terhadap konsumennya, PT. Aseli Dagadu Djokdja masih mengedepankan 

kejujuran, kenyamanan, dan keamanan konsumen, serta meminimalkan 

kerusakan. Jual beli melalui e-commerce pada dasarnya mubah atau boleh 

karena cenderung memberikan manfaat kepada masyarakat. 

 

B. Saran-saran  

Adapun saran-saran penyusun sampaikan dalam menyusun skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk PT. Aseli Dagadu Djokdja 

Layanan konsumen yang online di web remi Dagadu Djokdja perlu 

ditingkatkan jam pelayanannya. Hendaknya lebih teliti lagi sebelum 

mengirimkan barang pesanan terhadap konsumennya. 

2) Bagi calon pembeli melalui e-commerce 

Guna menghindari penipuan perlu meninjau ulang terkait reputasi 

merchant. Bila hendak melakukan pemesanan barang hendaknya lebih 

teliti dan berhati-hati, tanyakan terlebih dahulu segala sesuatu yang belum 

dimengerti kepada merchant. 

3) Bagi pemerintah 

Perlu adanya tindakan konkrit dari pemerintah berkaitan dengan aturan 

pelaksanaan UU ITE ( Undang-undang dalam transaksi internet). Dalam dataran 
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realitas , meskipun undang-undang tersebut sudah disahkan, namun belum 

adanya tindakan preventif yang mampu menjerat. 
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