
1 

 

TINJAUAN HUKUM ISLAM  

TERHADAP AKAD JUAL BELI SISTEM DROPSHIPPING 

(Studi Kasus di Toko Online Syafa OnShop Website www.facebook.com/groups/Syafa.Onshop/) 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra 1 

Dalam Hukum Ekonomi Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

 

WIDYA ISMADEWI HARYOSANNE 
NIM 082311037 

 

 

JURUSAN MUAMALAH 

FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM 

IAIN WALISONGO SEMARANG 

2013



ii 

 

  



iii 

 

  



iv 

 

 DEKLARASI 

 

 

 Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa 

skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau 

diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran pikiran orang lain 

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. 

 

                                                                   

Semarang, 13 Juni 2013  

 

Deklarator 

 

 

     Widya Ismadewi Haryosanne 

       NIM : 082311037 

  



v 

 

MOTTO 

 

�ִ������	
� ���֠���� 
�����
���� �� ������� !�"# 
$�%"&'��(��) *�+,�.
/ 

01�2	
+(&��3/ 4�35 6�) �7��%"# 
8,
9	:��� ;
� <=�
9"# >$�%?�@�  

 
    

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu”. (An-Nisa’ 29)  
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ABSTRAK 

 

Skirpsi ini adalah jenis penelitian kualitatif dan hasil penelitian lapangan 
tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dengan Model 
Dropshipping (studi Kasus di Toko Online Syaha Onshop)”, penelitian ini bertujuan 
untuk menjawab pertanyaan tentang: Pertama, Bagaimanakah transaksi jual beli 
dengan model  dropshipping di Toko  Online Syafa Onshop? Kedua, Bagaimanakah 
tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli dengan Model dropshipping di Toko 
Online Syafa Onshop?.  

 
Data penelitian ini dihimpun melalui data primer yaitu dokumen-dokumen 

yang ada pada fasilitas online di Syafa Onshop dan data sekunder yaitu bahan pustaka 
yang berhubungan dengan penelitian.  

 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dropship adalah model jualan online, 

dan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun di mana penjual 
tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Dengan begitu, bisnis ini tidak 
memerlukan modal dan penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk 
dijual, melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran seperti di website, facebook, 
dan BBM di perangkat Blackberry. Setelah pembeli membayar item yang dibeli, 
penjual akan membayar harga dropshipper dan mengirim kepada pembeli. 
Dropshipper perusahaan akan mengirim produk kepada pelanggan langsung, dan 
selisih antara harga penjual dan harga dropshipper adalah keuntungan penjual. 

 
Tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli dengan model dropshipping 

dapat disimpulkan bahwa akad jual beli model dropshipping diperbolehkan selama 
tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, 
penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat 
didalam jual beli.  

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka disarankan bagi penjual pertama, 
penjual menawarkan jasa ke orang lain untuk pengadaan barang yang mereka 
butuhkan. penjual berhak meminta imbalan, dengan nominal yang jelas dan 
disepakati di awal akad. Kedua, menjadi agen resmi pada sebuah toko agar status 
penjual (Syafa Onshop) adalah wakil bagi pemilik barang. Ketiga, bertransaksi 
dengan akad salam. 

 
Selalu berhati-hati dan gunakan akal sehat dalam bertransaksi dengan 

siapapun, karena tanggung jawab pada akhirnya ada ditangan seseorang yang 
melakukan transaksi tersebut. 
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