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BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan dalam skripsi yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Transaksi Jual Beli Meubel Online Di

Tokopedia Dan Bukalapak, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan

sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli online di Tokopedia dan Bukalapak, adalah dengan

menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur

pembayaran yang digunakan. Dalam transaksi e-commerce melalui internet

perintah pembayaran (payment instruction) melibatkan beberapa pihak selain

dari pembeli (cardholder) dan penjual (merchant). Para pihak itu adalah

payment ghateway, acquirer dan issuer. Dalam transaksi online merupakan

sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut.

2. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek transakasi jual beli meubel

online di Tokopedia dan Bukalapak, adalah sama dengan jual beli Salam

dalam konteks muamalah. Jadi sistem jual beli online (e-commerce) di di

Tokopedia dan Bukalapak dalam konteks hukum Islam diperbolehkan karena

dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang

dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan

oleh penjual. Dan sistem jual beli online ini sama dengan sitem jual beli salam

karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu barang

hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung
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jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati

dengan uang muka terlebih dahulu sebelum menerima barang.

B. Saran-Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan

saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Hendaknya umat Islam memanfaatkan transaksi melalui media internet yang

sangat besar manfaatnya yang berdasarkan prinsip syariah, dengan begitu

konsumen muslim tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi tapi juga

keuntungan ukhurawi karena bertransaksi berlandaskan syariah. Pemerintah

harus membuat undang-undang, regulasi, atau peraturan-peraturan mengenai

transaksi jual beli online di Tokopedia dan Bukalapak yang dengannya betul-

betul melindungi konsumen dari penipuan. Pemerintah juga hendaknya

membuat peraturan-peraturan mengenai objek transaksi jual beli online, yaitu

tidak diperbolehkannya transaksi yang mengandung unsur keharaman, agar

tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan juga tidak

bertentangan dengan syariah. Yang tidak kalah pentingnya, yaitu pemerintah

juga harus membentuk polisi internet yang akan bertugas untuk patrol

keamanan diinternet, karena Indonesia sangat membutuhkan banyaknya polisi

internet yang ahli dalam teknologi dan informasi, agar tercipta transaksi online

yang baik, nyaman, dan aman.

2. Sebagai pelaku usaha, hendaknya menerapkan unsur-unsur syariah dalam

transaksi jual beli online untuk konsumen muslim, seperti khiyar aib, khiyar

ta’yin, ataupun khiyar ru’yah untuk lebih memperhatikan keamanan dan
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kenyamanan konsumen agar terhindar dari kerugian saat melakukan transaksi

melalui media internet dan diharapkan agar setiap pelaku usaha mengeluarkan

zakat, infaq, atau sedekah dengan tujuan mengharapkan pahala dari Allah Swt.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa

memberikan rahmat, tautiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah

membantu terselesaikannya skripsi ini. Penulis berharap, semoga karya ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penulis sendiri. Tidak lupa penulis mohon

maaf, apabila dalam penyusunan kalimat maupun bahasanya masih dijumpai

banyak kekeliruan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif

guna perbaikan di masa mendatang.

Mudah mudahan apa yang penulis buat ini mendapat ridha dari Allah yang

maha murah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang

beruntung di dunia dan akhirat nanti. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis

khususnya dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.


