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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Praktek jual beli dropship yang dijalankan mahasiswa adalah 

bisnis online yang tergolong sederhana. Kebanyakan mahasiwa 

belum mengetahui sistem dalam jual beli secara dropship. 

Namun demikian sudah banyak dari mereka sudah menjalankan 

bisnis ini. Sistem dari bisnis dropshipping merupakan bisnis 

online yang cukup sederhana. Penjual/ pengecer memilih 

beberapa produk dari supplier yang akan dijual, kemudian 

mengambil beberapa foto dari produk, foto diupload ke media 

pemasaran disertai dengan keterangan singkat. Bila terjadi 

pembelian, maka konsumen akan memilih barang yang ingin 

dibeli dan mengirimkan uang sesuai dengan harga barang yang 

dientukan. Lalu penjual/ pengecer kemudian melanjutkan proses 

pembayaran tersebut ke supplier barang dan memberikan 

informasi barang yang dibeli beserta data si pembeli. Penyedia 

barang atau supplier akan mengemas barang yang dibeli dan 
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mengirimkan barang kepada konsumen atas nama dhropshipper 

sebagai pengirimnya. 

2. Dropshipping adalah teknik manajemen rantai pasokan di mana 

reseller atau retailer (pengecer) tidak memiliki stok barang. 

Pihak produsen atau grosir selaku dropshipper yang nantinya 

akan mengirim barang secara langsung pada pelanggan. 

Keuntungan didapat dari selisih harga antara harga grosir dan 

eceran. Tetapi beberapa reseller ada yang mendapatkan komisi 

yang disepakati dari penjualan yang nanti dibayarkan langsung 

oleh pihak grosir kepada reseller. Inilah bentuk bisnis yang 

banyak diminati dalam bisnis online saat ini. Untuk mengetahui 

status hukum halal haram suatu perniagaan, maka harus melihat 

tingkat keselarasan sistem tersebut dengan prinsip-prinsip dasar 

perniagaan dalam Syari’at.  

 

B. Saran 

Dalam menjalankan suatu bisnis sudah barang tentu memiliki 

resiko. Namun bagaimana sebuah resiko menjadi peluang harus 

dipelajari oleh seluruh pebisnis terutama pemula. Akan tetapi yang 

harus menjadi tujuan para pebisnis terutama online adalah bagaimana 
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memuaskan customer dengan produk yang ditawarkanya. Menjaga 

kepercayaan dan komitmen untuk menjaga kualitas harus terus 

dipertahankan.  

Bagi pihak yang berhubungan dengan bisnis online sudah 

semestinya memberikan perhatian bagi para pebisnis baik online 

maupun bagi konvensional. Selain bagi pelaku bisnis dan juga 

pemerintah, customer sebagai pengguna sistem praktis harus lebih 

waspada dan selektif dalam berbelanja.  

 

C. Penutup 

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT berkat 

rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Akan tetapi, peneliti menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. 

Peneliti berharap, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat 

dan menambah khasanah pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri 

dan bagi pembaca pada umumnya. 

 


