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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pembahasan dari penulisan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Keberadaan rekber yang selama ini diandalkan dalam 

transaksi jual beli online di Indonesia sebagai salah satu 

metode payment gateway sampai saat ini belum memiliki 

aspek payung hukum yang jelas. Padahal, transaksi dan arus 

dana yang mereka tangani tidak termasuk dalam jumlah kecil 

(menangani hingga ratusan juta rupiah per transaksi), 

disamping itu masih belum ada aturan mengenai syarat dan 

ketentuan pembentukan rekber dari pemerintah. Konsep 

kepercayaan baik dalam lingkup saluran offline ataupun 

saluran online adalah salah satu dari beberapa faktor 

keberhasilan utama dari bisnis multichannel ini. Karena 

kepercayaan dapat memicu niat konsumen untuk melakukan 

pembelian awal dan melakukan pembelian berulang dari 

pihak yang dapat dipercaya. Hal yang memengaruhi 

keputusan penjual dan pembeli dalam memilih 

menggunakan rekber sebagai metode pembayaran adalah 

kepercayaan. 
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2. Mekanisme transaksi mengenai terjadinya kesepakatan 

transaksi jual beli online menggunakan rekening bersama 

masih terdapat beberapa kemungkinan resiko permasalahan 

seperti kekhilafan, penipuan, paksaan dan penyalahgunaan 

keadaan pada pihak rekber. Pada transaksi jual beli secara 

online melalui rekber, penulis berpendapat hal-hal tersebut 

dapat diminimalisir karena seorang pembeli dapat dilindungi 

kepentingannya apabila barang yang ingin dibeli dari penjual 

ternyata tidak sesuai dengan informasi mengenai kondisi 

barang dan spesifikasinya dan pembeli mampu menunjukan 

buktinya. Rekening bersama sebagai pihak ketiga yang 

memfasilitasi keamanan dan kenyamanan dalam transaksi 

jual beli online secara tidak langsung menggunakan akad 

Ijarah ‘Amali dalam mekanismenya, pada metode ini 

menggunakan akad Ijarah dikarenakan metode transaksi ini 

berbasis jasa pemanfaatan. Rekening bersama sebagai 

payment gateway dalam transaksi jual beli online merupakan 

bisnis yang cukup menjajikan, disamping karena banyaknya 

minat para konsumen pemakai rekening bersama, rekber 

mempunyai peranan penting dalam mengurangi tindak 

penipuan yang terjadi dalam E-commerce. Hal ini sesui 

dengan tujuan serta prinsip bisnis Islam. 
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B. Saran 

1. Hendaklah bagi pemilik rekening bersama memberikan 

keterangan yang jelas kepada calon pengguna rekber tentang 

apa saja yang diperbolehkan dan dilarang, sistematika proses 

rekening bersama berlangsung, begitu juga dengan akad-

akad yang akan digunakan dijelaskan di awal sehingga 

ketika terjadi kesepakatan dan perjanjian, maka telah sesuai 

dengan bisnis Islam. 

2. Sebagai pelaku pengguna jasa rekening bersama, kita harus 

teliti membaca aturan di dalam rekening bersama yang akan 

kita gunakan, pandai memilih mana yang terpercaya, dan 

sesuai dengan aturan bisnis Islam, jadi ketika kita 

menyetujui dan terjadi perjanjian, maka halal hukumnya dan 

menjadi berkah untuk kita semua. 

 

C. Penutup  

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT, 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kekurangan dan kekhilafan 

menyadarkan penulis akan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini 

baik dari segi bahasa, sistematika maupun penulisannya. Hal 

tersebut bukanlah suatu kesengajaan, tetapi kemampuan yang 

penulis miliki. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. 
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Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis 

harapkan guna untuk memperbaiki penelitian yang akan datang. 

Dengan ini penulis berharap, agar skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat memberikan 

sumbangsih yang positif dalam penelitian pembaca kedepan. Amin. 

 


