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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 Pada Zaman serba modern ini segala apapun bisa dilakukan, dengan adanya 

kemajuan teknologi manusia sebagai mahluk yang tidak bisa hidup sendiri Zoon 

Polikiton, yaitu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dengan itu dalam 

kehidupan yang canggih seperti ini manusia seperti sudah diringankan oleh 

kemajuan zaman yang modern ini. Salah satu yang menjadi perubahan dalam 

Transaksi jual beli. mulai tergantikan dengan adanya kemajuan teknologi ini, salah 

saatunya melalui media sosial atau biasa disebut dengan jual beli Online. 

 Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia sering menggunakan 

transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau 

barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu 

menerima benda-benda dari pihak lain yang menerima nya sesuai dengan perjanjian 

atau ketentuan yang telah di benarkan syara’ dan disepakati.1 Dengan adanya 

Kemajuan era teknologi seperti sekarang segala sesuatu itu bisa di dapat dengan 

mudah dengan adanya sistem informasi yang bisa di akses dengan era serba 

Internet. 

 Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain 

adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (interconnection network). 

                                                                 
 1 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69. 
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Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak 

dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (Browsing), 

mencari data dan berita, saling mengirim pesan, komunikasi melalui situs jejaring 

sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan 

memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce, atau 

disingkat e-commerce.2 

 Online merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan 

melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara online dapat 

mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan 

transaksi jual beli melalui intenet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para 

pihaknya, mereka mendasarkan transakasi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan 

satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun 

dilakukan secara elektronik. Para pihak dalam perjanjian jual beli online yaitu 

penjual, pembeli, Acquirer (pihak perantara penagihan dan perantara pembayaran), 

issuer (perusahaan credit card yang memberikan kartu), dan Certification Autorities 

(pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat 

kepada penjual, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan juga kepada card 

holder).3 

 Seiring dengan berjalannya waktu perdagangan jual beli Online memiliki 

dampak Positif dan negatif nya. E-commerce (Online) merupakan wujud kemajuan 

                                                                 
 2 Ahmad M Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia . (Jakarta: 

Refika Aditama, 2004), hlm. 1. 

 3 www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m=1 Diakses pada 

tanggal 08 Januari 2019 pukul 22.30 WIB. 
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teknologi pada aspek bisnis yang memadukan antara mekanisme konvensional dan 

digital. E-commerce pada transaksi bisnis berbasis individu ataupun perusahaan 

digerakkan sebagai medium pertukaran barang, jasa dan informasi baik antara dua 

buah institusi (business to business) dan konsumen langsung (business to 

consumen). Singkatnya, e-commerce saat ini bisa dilihat sebagai sebuah alternative 

dalam menjalankan transaksi bisnis yang syarat dengan solusi berupa kemudahan 

yang selama ini menjadi persoalan dominan.4 

 Dalam hal sisi positif nya sebagai produsen untuk pangsa marketing dalam 

hal pemasaran lebih efektif,, konsumen dapat memilih produk yang ditawarkan 

beragam dan bisa dipesan tanpa harus pergi ke toko terlebih dahulu. Dampak 

Negatif nya yaitu dari segi kepuasan konsumen dimana Konsumen mengharapkan 

barang yang di lihat itu tidak Gharar. atau bersifat (Keraguan) dalam Muamalah, 

sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainya.  

 Dalam praktiknya, tak jarang jual beli secara online dapat menimbulkan 

masalah. Misalnya, barang yang dibeli tidak sesuai dengan gambar yang dipasang 

dalam situs tersebut, bahkan sering tidak sesuai dengan permintaan atau pesanan 

pembeli. Misal dalam pembelian baju, terkadang warna, ukuran serta kualitas yang 

diminta pembeli tidak sesuai, Seharusnya pelaku usaha tersebut dikenai sanksi ganti 

rugi atas ketidaksesuaian barang yang dibeli oleh pembeli.  Seperti disebutkan pada 

pasal 9 yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan 

                                                                 

 4 Ashabul fadhli, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad AS-Salam dalam Transaksi E-

Commerce. Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol XV, No.1 (Juni 2016), Pp, 1-19. 
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suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.5 Dalam transaksi jual beli online 

harus ada jaminan atas barang yang diperjualbelikan. Sehingga pembeli merasa 

nyaman dalam melakukan transaksi. 

 Proses jual beli yang dilakukan pada online shop tersebut tentu akan 

menimbulkan suatu permasalahan antara penjual dan pembeli, karena sifatnya yang 

maya teidak terdapat pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli. Dalam 

prakteknya transaksi yang terjadi dalam online shop juga telah ada kesepakatan 

Bersama antara penjual dan pembeli, dengan perjanjian bersama didalam forum 

tersebut. Adapun beberapa perselisihan trsebut antara lain cacat produksi, dan 

misalkan warna baju atau jaket tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Adanya 

wanprestasi tersebut menjadikan penjual memiliki kewajiban untuk memenuhi 

tanggung jawabanya untuk mengganti kerugian sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

 Salah satu penyedia jasa dalam situs jual beli Online yang ada saat ini, 

bukalapak sebagai sarana penunjang bisnis berusaha menyediakan berbagai fitur 

dan layanan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para penggunanya. 

Bukalapak tidak berperan sebagai Pelapak barang, melainkan sebagai perantara 

antara Pelapak dan Pembeli, untuk mengamankan setiap transaksi yang 

berlangsung di dalam platform Bukalapak melalui mekanisme Bukalapak Payment 

System. Adanya biaya ekstra (termasuk pajak dan biaya lainnya) atas segala 

transaksi yang terjadi di Bukalapak berada di luar kewenangan Bukalapak sebagai 

                                                                 
 5 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 

hlm.209. 
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perantara, dan akan diurus oleh pihak-pihak yang bersangkutan (baik Pelapak atau 

pun Pembeli) sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.6 

 Kata sepakat antara penjual dan Pembeli, Kemampuan atau Kecakapan baik 

penjual maupun pembeli untuk mengikat diri, Objek tertentu yang dapat di 

tentukan, dan sebab atau kuasa yang halal.7, dalam jual beli online ini dengan 

adanya kemajuan teknologi masyarkat islam juga ikut mencoba dan menjadi 

kebutuhan Pokok Dhoruri dalam kehidupan manusia. 

 Sebab persetujuan dimana satu pihak penjual mengikat diri untuk 

menyerahkan hak milik atas benda atau barang kepada pihak pembeli yang 

mengikat dirinya dengan berupa uang. Pasal 1458 KUHP Perdata: jual beli itu 

dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini 

mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun 

kebendaan itu belu, itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.8 

 Sedangkan dalam KHES pengertian perjanjian menurut bahasa al-

mu’ahadah (janji), al-ittifa (kesepakatan), dan al-qudu (ikatan) dan dari segi 

terminologi perjanjian, akad atau transaksi secara umum adalah suatu janji setia 

kepada Allah swt, suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia yang diatur dalam 

undang-undang yang tidak melanggar hukum. Dalam pasal 20 ayat 1 KHES akad 

adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 

                                                                 
 6 https://www.bukalapak.com/terms#user-terms Diakses pada tanggal 21 Februari 2019 

pukul 20.45 WIB. Tentang Informasi Umum. 

 7 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW, Cetakan ke tujuh 

belas, hlm.305. 

 8 Ibid. 327. 

https://www.bukalapak.com/terms#user-terms
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melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.9 Dan pada pasal 22 

KHES disebutkan rukun akad terdiri atas: pihak yang melakukan akad, objek akad, 

tujuan pokok akad, dan kesepakatan.10 

 Dalam sistem jual beli online sendiri dalam islam diperbolehkan dengan 

syarat tertentu, Allah Berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) ayat 282: 

ى فَاْكتُبُوهُ َوْليَْكتُْب  يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تَدَايَْنتُْم بِدَْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ

بِاْلعَْدِل َوََل يَأَْب َكاتٌِب أَْن يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ اللَّهُ فَْليَْكتُْب بَْينَُكْم َكاتٌِب 

 َوْليُْمِلِل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَتَِّق اللَّهَ َربَّهُ َوََل يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئًا

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk 
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang 

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak 
untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka 
hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, 

dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia 
mengurangi sedikitpun dari padanya.11 

 Sedangkan dalam KHES pembayaran atau transaksi jual beli online, disebut 

sebagai akad  as-salam, sebagai transaksi atas sesuatu yang masih berada dalam 

tanggungan dengan kriteria-kriteria dan diserahkan sesuai dengan ketentuan di 

dalam pasal 101 KHES yaitu sebagai berikut; 

1. Jual-Beli Salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang 
yang sudah jelas; 

2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangana dan 

meteran; 

                                                                 
 9 Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Edisi Revisi tahun 

2011, hlm, 10. 

 10 Ibid. 16. 

 11 Op, cit, hlm. 36. 
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3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para 

pihak.12 

 Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 6 telah dijelaskan bahwa 

penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar/pilih selama berada ditempat jual beli, 

sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.  Dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah pasal 6 telah dijelaskan bahwa penjual dan pembeli 

mempunyai hak khiyar/pilih selama berada ditempat jual beli, sejak ijab dilakukan 

hingga berakhirnya pertemuan tersebut.13  

 Bahwasanya transaksi Jual-Beli yang dilakukan secara online perlunya ada 

perhatian dari para pihak yang bersangkutan, menyangkut hukum dasar jual beli 

online dan perlindungan terhadap konsumen itu sendiri, para pihak harus 

menentukan hukum apa yang akan disepakati. Berdasarkan Undang – Undang 

Nomor 8 Pasal 1 ayat (1) Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan 

bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Mengingat 

bahwa perjanjian yang dibuat melalui media internet adalah perjanjian standar atau 

perjanjian sementara. Dengan itu hak terhadap perlindungan konsumen menjadi 

yang paling utama. 

 Sehingga penyusunan KHES dapat disebut sebagai media refleksi fiqh 

mazhabi dan metodologi hukum Islam untuk konteks ke-Indonesia-an. Secara 

metodologis (usuli), elektik (talfiq) dalam mazhab fiqh itu dibenarkan jika dalam 

                                                                 
 12 Ibid. 36. 

 13 Ibid. 27. 
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konteks memilih dalil (istidlal) yang lebih kuat. Yang tidak boleh adalah jika talfiq 

itu dilakukan dengan alasan mencari format hukum yang paling mudah dan sesuai 

dengan kepentingannya.14 

 Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, menyikapi Transaksi Jual Beli 

Online, penulis anggap penting untuk ditelaah untuk mengetahui perbedaan dan 

persamaan akad atau perjanjian yang harus dilakukan. Oleh karena itu penelitian 

atau tela’ah hukum ini penting dilakukan karena hasilnya akan memberikan 

kontribusi yang sangat berarti kepada masyarakat muslim. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui 

penilitian skripsi yang bertujuan untuk meneliti permasalahan yang berjudul: 

KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL-BELI ONLINE DI SITUS BUKALAPAK 

MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN 

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH. 

B. Rumusan Masalah 

 

 Setelah melihat latar belakang di atas, maka masalah ini termasuk pada 

kajian Analisis Perbedaan dan persamaan antara UU hukum positif dengan Hukum 

Islam, karena di dalamnya penulis mencoba menganalisis Transaksi Jual Beli 

Online di Situs Bukalapak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan dari masalah diatas, maka 

masalah ini dapat dirumuskan: 

                                                                 
 14 Ibid. hlm. 154. Dilihat Dari Tinjauan : Mazhab Syafi’i dikenal tegas dalam melarang 

talfiq, terutama dalam wilayah ubudiyyah. 
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1. Bagaimana Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online di Situs Bukalapak Menurut 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Kompilasi Hukum Islam?; 

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan keabsahan jual-beli dalam tinjauan Kitab 

undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?; 

3. Apa yang menjadi landasan hukum adanya persamaan dan perbedaan jual-beli 

online di situs bukalapak menurut Kitab undang-undang Hukum Perdata dan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?; 

C. Tujuan Penelitian 

 

 Sebagaimana rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut; 

1. Untuk dapat mengetahui syarat-syarat dan ketentuan Transaksi Jual beli Online 

di Situs Bukalapak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; 

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan jual-beli Online dalam tinjauan 

kitab Undang-undang hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; 

3. Untuk mengetahui landasan hukum terhadap keabsahan Transaksi jual-beli 

Online di situs Bukalapak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 

kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; 

D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Secara Teoritis 

Hasil Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang transaksi 
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Jual Beli Online kaitanya terhadap tentang hukum positif khususnya Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES), khususnya dalam Transaksi Jual-Beli Online di Situs Bukalapak. 

2. Secara Praktis 

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat digunakan dalam memahami 

hukum positif  khususnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), menambah ilmu pengetahuan dan 

memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya mengenai transaksi Jual-

Beli Online. 

3. Bagi Penulis 

Diharapkan bagi penulis agar hasil ini dapat dipergunakan dan dikaji 

lebih lanjut pada penelitian selanjutnya jika terus mengalami perkembangan. 

Dan diharapkan dapat memanfaatkan kegunaan transaksi jual-beli secara Online.  

E. Kajian Terdahulu 

  

 Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian. Banyaknya 

kajian tentang Muamalah yang berkaitan dengan Jual-Beli Online, seperti tentang 

transaksi dan akad dalam Jual-Beli. Namun dari berbagai Penelitian yang ada, 

terbilang cukup banyak penelitian mengenai Transaksi atau akad jual beli Online. 

Adapun penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang 

peneliti lakukan diantaranya adalah: 

1. Aprillita Zainati, “ Perjanjian Jual-Beli Online dalam Kitab Undang-

undang Hukum perdata dan Komplasi Hukum ekonomi Syari’ah”. Skripsi 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2018. Penelitian 
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Menjawab keabsahan dari perjanjian jual beli Online dalm Kitab Undang-

undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitain 

ini mengunakan penelitian kepustakaan dengan metode analisis buku untuk 

menghasilkan literatur perbandingan, untuk menghasilkan keabsahan atau 

kesimpulan. Hasil dari penelitan yang dilakukan peneliti menjawab 

keabsahan dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata, itu sah berdasarkan 

assas kebebasan berkontrak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 

KUHPer tentang kebebasan berkontrak. Sedangkan dalam KHES perjanjian 

jual beli di qiyaskan akad salam dan akad Istihna dalam KHES diatur dalam 

pasal 20 KHES, Akad salam adalah jasa pembiayaan yang berkiatan dengan 

jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan 

barang. Sehingga dari keabsahan dalam KHES akad salam sah berdasarkan 

itu. 

2. Gilang Ginanajar, “Pelaksanaan Akad Ijarah pada Produk mandiri online 

sekuritas trading syari’ah di PT. Mandiri Sekuritas cabang Bandung”. 

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati bandung, 

2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad ijarah, 

mekanisme penentuan ujrah pada akad ijarah yang dilakukan dalam produk 

mandiri sekuritas trading Syariah dan untuk mengetahui akad ijarah dalam 

fiqh muamalah. Penelitian ini bertolak dari Fatwa DSN MUI No. 80/DSN-

MUI/III/2011 serta keputusan ketua bapepam dan LK No. Kep-

131/BL/2006. Bahwa ijarah adalah akad dimana pihak memiliki barang atau 

jasa berjanji kepada penyewa. 

3. Galih Yogi, “ Asas Kepercayaan dalam transaksi Jual-Beli Online 

(Perspfektif KUHPErdata dan UU No. 11 tahun  2008 tentang Informasi 

dan Transsaksi elektronik), Fakutas Hukum Universitas Muhamadiyyah 

Surakarta, 2015. Penelitian hukum ini mengkaji dan menjawab 

permasalahan mengenai Implementasi asas kepercayaan dalam jual beli 

melalui media elektronik dalam persfektif UU ITE. Dengan metode hukum 

Normatif, dan penelitian dilakukan bersifat deskriftif. Berdasarkan peneliti 

menyimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli online tidak bisa 

dilakukan oleh semua orang. 

Berdasarkan telaah yang dilakukan oleh penulis, sudah banyak karya tulis 

yang membahas tentang transaksi atau akad Jual Beli Online. Namun dari contoh-

contoh jurnal yang telah ditelaah oleh penulis, tidak menemukan jurnal ataupun 

skripsi Transaksi jual beli online menurut KUHP Perdata dan KHES. Dengan 
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demikian, fokus kajian penelitian ini menjadi sangat berbeda dari penelitian-

penelitian sebelumnya. 

F. Kerangka Pemikiran 

 

Pada dasarnya terjadinya suatu perbedaan diantara Undang-undang Hukum 

Positif dan Undang-undang Hukum Islam, tentang permasalahan suatu hukum tidak 

terlepas dari perbedaan metode dan penerapan hukum, yang mereka gunakan dalam 

menetapkan hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan, termasuk salah 

satunya masalah Transaksi dalam jual beli online. 

Jual beli Online merupakan sarana jual beli modern yang dilakukan dengan 

praktis dan efisien, dengan mengunakan teknologi informasi yang ada di dalam 

internet atau bisa disebut E-Commerce, hakikatnya sama seperti jual beli tetapi 

dengan adanya kemajuan teknologi, dalam hal akad Jual beli Online menggunakan 

akad Salam. Sebagai dari pasal 8 UU No. 11 Tahun 2008, pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian 

hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau 

netral teknologi.15 

Dengan prinsif-prinsif Syariah dalam menerapkan jual beli online, prinsif-

prinsif tersebut antara lain; 

1. Larangan Terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasaan; 

2. Instrument atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. 

                                                                 
 15 Ibid, hlm. 4. 
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 Pertama, Fathhurrahman Djamil, mengklasifikasi prinsip muamalah kepada 

dua, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Secara umum, prinsip muamalah 

adalah; pertama, kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik, jual, beli, 

sewa menyewa ataupun lainnya.16 

 Kaidah Fiqyah, mengenai Muamalah; 

 اَلء صل في المعا ملة اَلء با حة اَل ا ن يد ل دليل عل تحر يمها

Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan-nya.17 

 Kedua, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan 

(maslahat) bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak (dar al 

mafasid wa jalb al masalih). Hal ini sejalan dengan maqasid syari.ah bahwa tujuan 

diturunkannya syariah adalah untuk menjaga lima hal mendasar pada manusia. Al 

Syatibi menyebut lima pokok dasar yang menjadi prioritas dijaga dengan 

diturunkannya syari.at; hifzu al din (agama), hifz nafs (jiwa), hifz al aql (menjamin 

keselamatan akal), hifzu al mal (harta), dan hifz al nasl (keturunan) (al-Syatibi: 3).18 

 Imam al-Ghazali berpandangan bahwa maslahat hanya sebagai metode 

dalam pengambilan hukum, dan bukannya sebagai dalil atau sumber hukum. Oleh 

sebab itu beliau menjadikan maslahat sebagai dalil yang masih bergantung kepada 

dalil lain yang lebih utama, seperti al-Qur’an, al-Sunnah, dan ijma. Jika maslahat 

bertentangan dengan nash, maka ia tertolak sama sekali. Dalam hal ini beliau sangat 

                                                                 
 16 Saleha Madjid, Prinsif prinsif asas-asas muamalah, J-HES. Volume 2, No. 1, Januari-

Juni 2018. hlm. 17. 

 17 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebandi, Perbandingan Kaidah Fiqhiyah, 

(Bandung: CV PUSTAKA SETIA, Tahun; 2018). Hlm. 353. 

 18 Op, Cit. Pp. hlm.18. 
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berhati-hati dalam membuka pintu maslahat agar tidak disalahgunakan oleh 

kepentingan hawa nafsu manusia.19  

 Hakikat kemaslahatan dalam Islam segala bentuk kebaikan dan manfaat 

yang berdimensi integral duniawi dan Ukhrawi, material dan spiritual dan kolektif, 

Islam  dipandang maslahat jika memenuhi dua unsur halal bagi kebaikan dan 

Thayib bermanfaat dan membawa kebaikan. 

 Adapun metode yang digunakan adalah Qiyas, berarti ukuran, mengetahui 

ukuran sesuatu, membandingan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Secara 

umum qiyas adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang 

tidak disebutkan dalam suatu nash. Dengan suatu hukum yang disebutkan dalam 

nash karena ada kesamaan dalam illatnya.20 

 Gemala Dewi dalam Bukunya yang Berjudul Hukum Perikatan Islam Di 

Indonesia menjelaskan bahwa perdagangan yang dilakukan melalui internet, pada 

dasarnya tidak berbeda dengan perdagangan (jual beli) pada umumnya yang 

dilakukan menurut Hukum Perdata. dalam ajaran Islam, jual beli diperbolehkan. 

Tidak bertentang dengan perdagangan menurut Hukum Perikatan Islam karena 

perikatan juga memenuhi unsur-unsur atau rukun perikatan menurut Hukum 

Perikatan Islam. Sama halnya seperti pada perikatan jual beli secara konvensial, 

apabila seluruh syarat-syarat pada setiap rukun tersebut terpenuhi, maka perikatan 

                                                                 
 19 E-journal Akbar Syarif Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali Vol 

13 no 2. 

 
 20 Rachmat Syafei, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung:PUSTAKA SETIA, 1999), hlm. 87. 
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Jual Beli (e-commerce) dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum 

Islam.21 

 Sementara itu menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata; bahwa suatu 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung asas kebebasan berkontrak 

maksudnya  bahwasanya setiap orang bebas menentukan bentuk, macam dan isi 

perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. 

sebagai persyaratan yang disetujui (Overeenstemende Wilsverklaring) antara pihak-

pihak, pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (Offerte), 

pernyataan Pihak yang menerima tawaran (Acceptatie). Adapun teori saat 

terjadinya suatu Perjanjian; 

1. Teori Kehendak, bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak 

penerima dinyatakan, misalnya dengan menulis surat; 

2. Teori pengiriman, bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang 

dinyatakan itu dikirimoleh pihak yang menerima tawaran; 

3. Teori pengetahuan, bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah 

mengetahui bahwa tawaranya diterima; 

4. Teori kepercayaan, bahwa kesepakatan itu terjadi saat pernyataan kehendak 

dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.22 

 Sehingga transaksi jual beli online ini sama dengan akad salam dalam 

KHES, dimana akad salam adalah (Shigat) Akad pesanan dengan pembayaran di 

depan dan barang diserahkan dikemudian hari. Syekh Wahbah Az-Zuhaili 

menjelaskan maksud dari salam adalah jual beli suatu barang secara Tangguh, 

                                                                 
 21 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 

210. 

 22 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka hukum bisnis, (Bandung: PENERBIT ALUMNI, 

1994), hlm, 24. 
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hanya sifat sifat nya saja yang disebutkan ketika akad.23 Adapun syarat jual beli 

menurut semua mazhab yang berkaitan dengan ‘aqid (para pihak) harus mumayyiz, 

dan syarat yang berkaitan dengan shighat akad jual beli harus dilaksanakan dalam 

satu majlis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak 

digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu 

tertentu, sedangkan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli haruslah berupa 

mal mutaqawwim, suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat 

diserahterimakan. 

G. Langkah – Langkah Penetian 

 

 Setiap Penelitian Memerlukan Metode dan Teknik Pengumpulan data 

tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang 

digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.24 

1. Metode Penelitian 

 

 Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analisis dengan menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan, metode 

ini dapat digunakan dalam penelitian dua atau lebih, yuridis normtif Perbandingan 

antara Undang-undang, yang menjelaskan peristiwa yang sedang berlangsung pada 

masa sekarang atau masa lampau. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif, semua yang berkaitan dengan hukum (Legal Research),  

                                                                 
 23 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu’ashirah, Jilid. 1, hlm. 295 

 24 Soerjono Soekanto, Pengatar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3. 
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 Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas 

pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada 

tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai 

dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang 

tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan 

sebagai pelengkap. 

 Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang 

berkaitan dengan data berupa kata-kata tertulis, peristiwa dan preilaku yang dapat 

diamati. 

2. Sumber Data 

 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu sumber primer dan sumber sekunder : 

a) Sumber primer, yaitu pengumpulan data pustaka dan sumber induk. Dalam 

penelitian ini, buku induk yang digunakan adalah Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah ditinjau dari situs 

jual-beli Online dari pihak Bukalapak; 

b) Sumber sekunder, yaitu leteratur lainnya yang mendukung data primer, di 

antaranya:.Fiqh Muamlah dan literatur pendukung lainya pendukung data 

Primer; 

c) Studi Lapangan, kepada salah satu pihak penyedia jasa jual beli Online, di 

situs Bukalapak. 

3. Teknik Pengumpulan Data 
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 Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research), yaitu 

suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya, dengan cara 

membaca literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan berbagai literatur yang 

ada di dalam masyarakat. 

4. Analisis Data 

 

 Data yang sudah dikumpulkan oleh penulis akan dianalisis dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, penulis menganalisa 

dengan melalui langkah- langkah sebagai berikut: 

a) Mengumpulkan seluruh data, baik sumber primer maupun sumber sekunder; 

b) Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam bagian-bagian permasalahan 

yang sesuai dengan perumusan masalah; 

c) Menganalisa seluruh data yang berhubungan dengan masalah yang akan 

diteliti; 

d) Menarik kesimpulan. 

 Langkah penelitian ini terhadap jual beli online di situs Bukalapak dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syari’ah sebagai  

acuan. Dan dari kedua perbedaan tersebut dapat diketahui perbedaan maupun 

persamaannya sehingga dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan 

yang diteliti, dengan ini, diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya. 


