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MOTTO 

 

َنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اَّللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِنْيَ َوالَِّذْيَن  َجاَىُدْوا ِفي ْ  

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaanya) Kami, benar-benar 

akan Kami tunjukkan kepada merereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah 

benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik”  

(Q.S. Al-Ankabut: 69) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 

158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut 

adalah: 

1. Konsonan 

 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 

tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 

sebagai berkut:   

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan  
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز
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 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy Es  dan ye ش

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain …‟… Koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ي

 Hamzah ...ꞌ… Apostrop ء

 Ya Y Ye ي
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2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah A A 

 Kasrah I I 

 Dammah U U 

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Kataba كتة .1

 Żukira ذكس .2

 Yażhabu يرهة .3

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan Huruf Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i أ...ي

 Fathah dan wau Au a dan u أ...و
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Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Kaifa كيف .1

 Ḥaula حىل .2

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:  

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 أ...ي
Fathah dan alif 

atau ya 
Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas أ...ي

 أ...و
Dammah dan 

wau 
Ū u dan garis di atas 

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Qa>la قال .1

 Qīla قيم .2

 Yaqūlu يقىل .3

 <Rama زمي .4

 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 

 transliterasinya adalah /t/. 
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b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 

c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 

Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

  Rauḍah al-aṭfāl زوضة األطفال .1

 Ṭalḥah طهحة .2

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 

tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 

Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Rabbana زتّىا .1

 Nazzala وّصل .2

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ال. 

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 

Qamariyyah. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti 
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oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di 

depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 

Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan kata sambung. 

Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Ar-Rajulu انّسجم .1

 Al-Jalālu انجالل .2

7. Hamzah 

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir 

kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan 

Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 

 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Akala أكم .1

 Taꞌkhuduna تأخرون .2

 An-Nauꞌu انىؤ .3

8. Huruf Kapital 

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 

dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD 

yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. 

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf 

kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan 
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dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf 

kapital tidak digunakan. 

Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Wa mā Muḥammdun illā rasūl  و ما محد إالزسىل 1

 Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna انحمدهلل زب انعانميه 2  

9. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 

cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 

Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 وإن هللا نهى خيسانساشقيه 1

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 

/ Wa innallāha lahuwa khairur-

rāziqīn 

 فأوفىا انكيم وانميصان 2
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 

auful-kaila wal mīzāna 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

karunia dn hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM DROPSHIP DALAM PANDANGAN 

HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI DIERRA 

FASHION SOLO)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 

(S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari‟ah IAIN 

Surakarta. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, 

waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus 

hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Surakarta. 

2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari‟ah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 

3. Bapak Masjupri S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah 

(Muamalah), Fakultas Syari‟ah. 

4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah 

5. Bapak Anwarudin, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi 

di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 

6. Bapak Nurul Huda,M.Ag. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan 

banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi. 



 

xvi 
 

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama 

menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat 

bermanfaat di kehidupan yang akan datang. 

8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf Karyawan 

Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah 

membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. 

9. Ibuku Maryam dan Bapakku Bambang Supriyadi, terima kasih atas doa, cinta 

dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan 

kulupakan. 

10. Kakak-kakakku Mufti Fathihah, S.E. dan Miftahul Hasanah, S.T. yang telah 

memberikan semangat dan dukungan selama ini. 

11. Keluarga F8 Kenacana Asri yang telah memberikan keceriaan kepada penulis 

selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari‟ah IAIN Surakarta. 

12. Keluarga besar HES Angkatan 2016 dan khususnya HES I Angkatan 2016 yang 

telah memberikan kebersamaan, keceriaan dan semangat selama 4 tahun ini. 

13. Sahabatku Galuh Risna Putri saya ucapkan terimakasih karena sudah 

memberikan semangat dan dukungan serta kebersamaan yang tak terlupakan dari 

awal masuk kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini. 

14. Pemilik dan Konsumen Toko Online Dierra Fashion Solo yang telah meluangkan 

waktunya dan bersedia di jadikan penelitian dalam skripsi ini. 

 

Surakarta, 22 Mei 2020  

Penulis 

        

Rahmatillah Aulia Azizah 

16.21.1.1.342  



 

xvii 
 

ABSTRAK 

 

 Rahmatillah Aulia Azizah, NIM: 162111342, “Transaksi Jual Beli Sistem 

Dropship Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Dierra Fashion 

Solo)” 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status hukum pada transaksi jual beli 

sistem dropship pada toko online Dierra Fashion Solo dalam pandangan Hukum 

Islam dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

Salah satu jual beli online yang populer di kalangan masyarakat saat ini adalah jual 

beli dengan menggunakan sistem dropship. Jual beli sistem dropship ini melibatkan 

tiga elemen, yaitu supplier, dropshipper, dan konsumen, di mana dropshipper 

biasanya melakukan penjualan barang yang didapat dari supplier dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi dan tidak perlu menyetok untuk menjual 

barang kepada konsumen.  

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yakni penelitian 

langsung di toko Dierra Fashon Solo. Sumber data yang digunakan penulis adalah 

sumber data primer dan sekunder. Data primer yaitu sumber diperoleh langsung dari 

pemilik toko Dierra Fashion Solo dan beberapa pembeli yang aktif bertransaksi di 

tokonya. Sedangkan data sekunder dipeoleh dari buku, jurnal, dan dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan penelitian. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan kemudian 

analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptf kualitatif. 

  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli sistem dropship di toko online 

Dierra Fashion Solo menurut pandangan Hukum Islam melarang transaksi jual beli 

yang barangnya tidak di bawah kepemilikan penjulan dan mengadung unsur gharar. 

Karena transaksi tersebut memungkinkan adanya kerugian salah satu pihak sehingga 

berdasarkan kaidah umum muamalah maka transaksi jual beli sistem dropship ini 

tidak sah.  Sementara berdasarkan Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1999  Tentang  

Perlindungan  Konsumen Ada beberapa  hubungan  hukum yang  dapat  timbul  dari  

proses  transaksi  sistem dropship  antara dropshiper dengan  konsumen. Prakteknya 

dalam transaksi dropship tidak berjalan sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban 

konsumen dan pelaku usaha pada pasal pasal 7 Undang-undang  Nomor 8 Tahun  

1999 Tentang Pelindungan Konsumen. 

 

Kata kunci: Jual Beli, Sistem Dropship,  Hukum Islam, dan Perlindungan Konsumen 
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ABSTRACT 

 

Rahmatillah Aulia Azizah, NIM: 162111342, "Selling and Purchasing 

Transaction System in the View of Islamic Law and Law Number 8 of 1999 

Concerning Consumer Protection (Case Study in Dierra Fashion Solo)" 

The purpose of this study was to determine the legal status of the dropship 

transaction on the Dierra Fashion Solo online store in view of Islamic Law and Law 

No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. One of the online buying and selling 

that is popular among the people today is buying and selling using the dropship 

system. Buying and selling dropship system involves three elements, namely 

suppliers, dropshipper, and consumers, where the dropshipper usually sells goods 

obtained from suppliers by utilizing technological developments and does not need to 

stock to sell goods to consumers. 

This research method uses the type of field research that is direct research in 

the Dierra Fashon Solo store. Data sources used by the author are primary and 

secondary data sources. Primary data, namely sources, were obtained directly from 

the Dierra Fashion Solo store owner and several active buyers in their stores. While 

secondary data obtained from books, journals, and documents relating to research. 

The data collection method used is the method of observation, interviews, and 

documentation. And then the data analysis used is qualitative descriptive analysis. 

The results of this study indicate that the sale and purchase of the dropship 

system in the online shop Dierra Fashion Solo in the view of Islamic Law prohibits 

buying and selling transactions whose goods are not under the ownership of sales and 

contains the element of gharar. Because these transactions allow for loss of one of the 

parties, so based on muamalah's general rules, the transaction of buying and selling 

this dropship system is invalid. While based on Law Number 8 of 1999 Concerning 

Consumer Protection There are a number of legal relationships that can arise from the 

process of dropship transaction between dropshippers and consumers. The practice in 

dropship transactions does not run in accordance with the provisions of the rights and 

obligations of consumers and business actors in article 7 of Law Number 8 of 1999 

concerning Consumer Protection. 

 

Keywords: Buying and Selling, Dropship System, Islamic Law, and Consumer 

Protection 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan 

terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan 

kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban  itu  diatur  dalam  kaidah-kaidah 

hukum yang bertujuan untuk  menghindari  terjadinya  bentrokan  berbagai 

kepentingan. Kaidah - kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan 

kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan muamalah.
1
 

Salah satu perwujudan dari muamalah yang terdapat dalam Islam adalah  

jual beli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang 

yang mempunyai nilai secara sukarela (kesepakatan) di antara kedua belah 

pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai 

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara’ dan di 

sepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum yang dimaksud dengan ketentuan 

syara’ ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain 

yang ada kaitnya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya 

tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.
2
 

                                                           
1
Ahmad Basyir, Asas-asas  Hukum  Muamalat,  (Yogyakarta:  UII  Press,  2004),  hlm. 11. 

2
Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 69. 
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  Seiring perkembangan teknologi dalam bidang jual beli saat ini, atau 

biasa dikenal dengan perdagangan secara elektronik,  kini menjadi trend  di 

kalangan masyarakat, di mana penjual dan pembeli tidak bertatap muka 

namun hanya melalui media internet yang membantu manusia sehingga dapat 

berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang 

lain dari segala penjuru dunia dengan mudah, cepat dan  murah. Selain itu, 

para pihak dapat berkomunikasi melalui tulisan, seperti  whatsapp, instagram, 

facebook yang  dikenal  sebagai bisnis online. Dewasa ini, di Indonesia mulai 

berkembang dengan adanya jual beli sistem dropship. Jual beli dropship ini 

menjadi  salah satu  alternatif yang dipilih oleh masyarakat untuk melakukan 

sistem jual beli online.
3
 

 Dropship merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan  

pembeli dengan menggunakan media internet, penjual akan menjual barang ke 

pelanggan dengan bermodalkan foto dari pemilik toko (tanpa harus menyetok 

barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan. Jadi intinya 

ada tiga komponen yang terlibat dalam  transaksi  ini  yaitu:  penjual ( 

Dropshiper ), pemilik barang ( supplier)  dan  pembeli (konsumen). Bila 

dilihat adanya tiga komponen yang terlibat dalam transaksi ini. Melihat 

fenomena tersebut menarik jika dikaji dari hukum Islam khususnya jenis 

transaksi jual beli dropship. 
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Feri Sulianta, Terobosan Berjualan Ala Dropship, (Yogyakarta: PT Raja Grafinda, 2014), hlm. 

34. 
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Jual beli dengan sistem dropship dicurigai tidak memenuhi syarat jual 

beli, karena barang yang diperjualbelikan bukan milik dropshiper atau tidak di 

bawah kekusasaan orang yang diberi hak untuk menjualnya. Penjual harus 

menyerahkan barang yang dijual dan barang  yang  dijual  harus  berupa  

barang  yang  sudah  diketahui  bentuk  dan wujudnya.  Sedangkan  dalam 

dropship barangnya  tidak  diketahui  secara nyata, hanya dapat dilihat melalui 

internet.
4
 

Mengenai jual beli online dengan sistem dropshipping jika ditinjau 

menurut Hukum Islam maka ada poin yang dilanggar yakni mengenai 

kepemilikan barang jualan atau produk yang dijual oleh pelaku dropship, 

dimana para pelaku dropship hanya memasang katalog atau rincian barang di 

situs atau media sosial yang ia punya sebagai tempat pemasaran namun tidak 

memiliki barang atau produk yang ia tawarkan. Produk tersebut masih 

dimiliki oleh para produsen atau supplier, penjual hanya memasarkan di 

situsnya dengan mendapat keuntungan dari selisih harga antar supplier dengan 

harga yang ia pasang jika diibaratkan maka pelaku dropshipping hampir sama 

dengan seorang makelar. Jika ditinjau lebih jauh menurut hukum jual beli 

dalam hukum Islam, jual beli dropship ini tidak sesuai dalam syarat ma’qud 

                                                           
4
Bima probowo, Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Transaksi E- Commerce Dengan Di 

Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tenang Perlindungan Konsumen, Diponegoro  

Law Journal Vol. 5 No. 3 (2016), hlm. 2. 
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alayh, yakni diantara syarat ma’qud alayh (benda atau barang yang 

diperjualbelikan) adalah “barang tersebut harus milik pribadi”.
5
 

Sedangkan dalam jual beli sistem dropship barang yang dijual oleh 

penjual bukanlah barang milik pribadinya melainkan hanya memasarkan 

produk  milik supplier (grosir). Selain itu jual beli ini dinilai berisiko karena 

hanya memperlihatkan produk dari gambar saja tanpa melihat langsung. 

Salah satu toko online yang melakukan jual beli sistem dropship adalah 

Dierra Fashion Solo. Toko ini merupakan dropshipper yang berdiri sejak awal 

2015, dan telah memiliki banyak pelaku dropship di Solo dan sekitarnya. 

Toko ini menjual berbagai macam fashion wanta seperti  pakaian, hijab, tas, 

jaket, dan sepatu, secara online bermodalkan foto dari pemilik barang tanpa 

harus menyetok barang. Dan juga toko ini selain menjadi pelaku droshiper itu 

sediri juga menyediakan layanan dropship kepada pihak lain yang ingin 

melakukan kerja sama tanpa ada syarat dan ketentuan berlaku. 

Toko Dierra Fashion Solo memiliki sekitar 20 hingga 30 dropshiper 

aktif yang dalam kurun sehari ada sekitar 15 hingga 25 transaksi jual beli. 

Untuk omset penjualan dalam kurun sebulan biasanya hanya mencapai 7 

hingga 10 juta, sedangkan semenjak pandemi akibat virus corona mengalami 

lonjakan sekitar 50% hingga 75% dari pendapatan bulan-bulan sebelumnya. 

Namun permasalahan juga tidak luput terjadi akibat sistem kerjasama 

dropship di toko Dierra Fashion Solo di antaranya dalam hal yang terkait 
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Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 79. 
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dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditaw arkan, 

kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan menyerahkan barang atau 

pengiriman barang  dan hal - hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan 

yang dapat merugikan konsumen. Karena konsumen sendiri akan sulit untuk  

komplain kepada penjual dan penjual sendiri tidak memiliki barang yang 

dipesan.  Dengan adanya hal tersebut maka dibuatlah Undang – Undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu tujuan untuk 

memberikan hak – hak kepada konsumen apabila pelaku usaha melakukan 

wanprestasi.
6
 

Berdasarkan latar belakang  di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan judul “TRANSAKSI JUAL BELI 

SISTEM DROPSHIP DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN 

UNDANG – UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI DIERRA 

FASHION SOLO).” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis 

fokus pada penelitian: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Dropship Dalam Transaksi Jual Beli 

Online di Dierra Fashion Solo? 

                                                           
6
Bima Probowo, Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Transaksi E- Commerce Dengan Di 

Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tenang Perlindungan Konsumen, Diponegoro  

Law Journal Vol. 5 No. 3, (2016), hlm. 3.  
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2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang  No. 8 Tahun 

1999 pada Sistem Dropship di Dierra Fashion Solo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Dropship Dalam Transaksi Jual 

Beli Online di Dierra Fashion Solo. 

2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang  No. 8 

Tahun 1999 pada Sistem Dropship di Dierra Fashion Solo. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh 

nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada 

umumnya. Ada dua manfaat yaitu teoritis dan praktis. 

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau 

pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, 

khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan bahan referensi 

bagi penelitian berikutnya. 

2. Secara Praktis, penelitian ini berguna sebagai wawasan ilmu pengetahuan 

yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif 

dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat 

sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk pemahaman yang jelas 

bagaimana analisa Hukum Perlindungan Konsumen. 
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E. Kerangka Teori 

1. Jual Beli  

a. Pengertian dan Dasar Hukum   

Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu 

dengan yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu 

yang lain.
7
 Shalah ash-Shawi mengartikan jual beli dengan menukar 

harta dengan harta.
8
 Sementara Wahbah Al-Zuhaily sebagaimana yang 

dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, mengartikannya secara bahasa 

dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-ba’i dalam 

Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-

syira’ (beli). Dengan demikian, kata al-ba’i berarti jual, tetapi sekaligus 

juga berarti beli.
9
 Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh 

Idri, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling 

merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat 

dibenarkan.
10

 Sedangkan pengertian secara syara’ adalah tukar menukar 

                                                           
 
7
Idri, Hadits Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2015), hlm.155. 

 

 
8
Shalah Ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul 

Haq, 2004), hlm. 87. 

 

 
9
Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fikih Muamalat, (Jakarta: Prenada Media, 2018),  hlm. 67. 
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Idri, Hadits Ekonomi…, hlm. 156. 
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harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.
11

 Adapun 

dasar hukum jual beli dalam surat An-Nisa (29) : 

                               

وَن  ُك ْن َت َلَّ َأ ِل ِإ اِط َب اْل ْم ِب ُك َن  ْ ي  َ ْم ب ُك َواَل ْم وا َأ ُل ُك ْأ وا ََل َت ُن يَن آَم ا الَِّذ ي َُّه ا َأ َي
مْ   ُك انَ  ِب نَّ  اَّللََّ  َك ۚ   ِإ مْ   ُك َس ُف نْ  وا َأ ُل  ُ ت ْق  َ ۚ   َوََل  ت ْم  ُك ْن َراٍض ِم ْن تَ  ِِتَاَرًة َع

ا  ًم ْي  َرِح
 

“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. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu”
12

 

 

b. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Rukun dan syarat jual beli Menurut Imam Nawawi rukun jual beli 

meliputi tiga hal, yaitu: harus  adanya  akid  (orang  yang  melakukan  

akad),  barang  yang diakadkan dan ijab qabul, yang terdiri atas 

penawaran permintaan.  

1. Akid 

Adalah:  pihak-pihak  yang  melakukan  transaksi  jual  beli, 

yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik 

asli, maupun orang lain yang menjadi wali/wakil dari sang pemilik 

                                                           
11

Abdurahman as-Sa‟id, Fikih Jual Beli, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm.143. 

 
12

Departermen Agama RI, Al Qur’an Transliterasi Latin Terjemah Indonesia, (Jakarta: Suara 

Agung, 2007), hlm. 337. 
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asli.  Sehingga ia memiliki  hak  dan otoritas  untuk 

mentransaksikannya.
13

 

2. Objek akad  

Harus  jelas  bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya dan diketahui 

dengan  jelas  oleh penjual  dan  pembeli. Jadi,  jual beli  barang  

yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah 

satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam  Syafi‟i telah 

mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur 

penipuan. 
14

 

3. Ijab dan Qabul 

Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang 

ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan qabul adalah ucapan dari 

pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. 

Dimana,  keduannya  terdapat  persesuaian  maksud  meskipun 

berbeda seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu 

pembeli berkata “ aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak 

terpisah  lama  antara ijab  dan  qabulnya,  sebab  terpisah  lama 

tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.
15
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Siswadi,  Jual Beli Dalam Perspektif Islam, Vol. III, No. 2, (2013), hlm. 62. 

 
14

Ibid., hlm. 70. 

 

 
15

Siswadi, Jual Beli…, hlm. 63. 
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c. Jual Beli Yang Dilarang 

Di antara bentuk-bentuk jual-beli yang diharamkan karena 

mengandung kezaliman, yaitu: 

1) Penimbunan Barang 

Penimbunan barang (ihtikar). Timbulnya kemudharatan 

terhadap masyarakat merupakan syarat pelarangan penimbunan 

barang.  Apabila hal itu terjadi, barang dagangan hasil timbunan 

tersebut harus dijual dan keuntungan dari hasil penjualan ini 

disedekahkan sebagai pendidikan terhadap para pelaku ihtikar. 

Adapun para pelaku ihtikar itu sendiri hanya berhak mendapatkan 

modal pokok mreka. Selanjutnya, pemerintah memperingati para 

pelaku ihtikar agar tidak mengulangi perbuatannya. Apabila mereka 

tidak mempedulikan peringatan tersebut, pemerintah berhak 

menghukum mereka dengan memukul, mengelilingi kota dan 

memenjarakannya.
16

 

2)   Ghisysy 

Ghisysy merupakan suatu cara menyembunyikan cacat barang 

atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan menyelipkan 
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Azyumardi Azra, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, 

(Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 161. 
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di selanya barang yang jelek.
17

 Bentuk lain dari ghisysy adalah 

penjual menampilkan barang tidak sesuai dengan hakikatnya, atau 

ia menyembunyikan cacat barang, jika pembeli mengetahui hakikat 

barang sesungguhnya ia tidak akan membeli barang dengan harga 

yang diinginkan penjual. Ghisysy juga dapat diartikan mengurangi 

timbangan dan takaran, dengan tujuan ia mendapat kentungan dari 

selisih barang yang ditimbang dengan benar.
18

 

3) Bai’ Al-Ma’dum 

Secara asasnya jual beli dalam Islam mesti melibatkan 

kewujudan barang jualan ketika transaksi berlaku. Transaksi-

transaksi yang berlaku tanpa kewujudan barang jual beli disebut bai’ 

al- ma’dum yang biasanya dikaitkan  transaksi modern pada hari ini. 

Rasulallah SAW melarang bai' al ma'dum yaitu jual-beli yang 

barangnya tidak ada di tempat transaksi, Sementara itu, sebagian 

ulama membolehkan istishna' yaitu jual-beli barang yang belum 

dibuat, seperti memesan baju dan celana. Padahal istishna’ sama 

seperti menjual sesuatu yang tidak ada, karena barangnya juga tidak 

ada di tempat.
19

 

                                                           
 
17

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada), 2004, hlm. 151. 

 

 
18

Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 

2014), hlm. 138. 

 
19

Hendi Suhendi, Fiqh…, hlm. 307. 
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2. Perlindungan Konsumen 

a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 

Ada dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan 

konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. 

Az. Nasution menjelaskan bahwa kedua istilah ini berbeda, yaitu bahwa 

hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. 

Hukum konsumen menurut beliau adalah “keseluruhan asas-asas dan 

kaidah-kaidah yang mengatur kaitan dengan barang dan atau jasa 

konsumen, di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan 

konsumen diartikan sebagai “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah 

hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan 

masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa.
20

 

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen 

dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang 

merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang perlindungan 

konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen  itu  adalah  

upaya yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki 

cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang 

                                                           
20

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2014), hlm. 38. 
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dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang 

dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa 

tersebut. 
21

 

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen 

Sebagaimana dikutip dari Catatan Perlindungan Konsumen 

YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), konsumen adalah 

salah salah satu pilar utama dalam roda perekonomian. Tanpa kehadiran 

konsumen, roda ekonomi akan lumpuh dan tak akan ada transaksi 

apapun. Tetapi ironisnya, sebagai salah satu pilar utama, dalam banyak 

hal posisi konsumen secara dominan justru menjadi sub ordinat dalam   

sistem transaksi dan bahkan roda perekonomian secara keseluruhan. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, Bab III, Bagian Pertama, Pasal 4, hak 

konsumen adalah sebagai berikut: 

1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa 

2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan 
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Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 

22. 
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3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa 

4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan 

5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut 

6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen 

7) hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif 

8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

9) hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan 

lainnya.
22

 

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, BAB III Bagian Pertama, Pasal 5, kewajiban 

konsumen adalah sebagai berikut, 

1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 

keselamatan; 

                                                           
22

Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian teoretis dan Pekembangan 

Pemikiran, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 40. 
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2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa; 

3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut.
23

 

Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya konsumen, namun juga 

mengatur para pelaku usaha seperti yang tertulis di dalam Bab III, 

Bagian Kedua tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Pasal 6 

tentang hak pelaku usaha adalah sebagai berikut, 

1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikad tidak baik; 

3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen; 

4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan; 

                                                           
23

Ibid., hlm. 43. 
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5) hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan 

lainnya.
24

 

Sementara berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, BAB III Bagian Kedua, Pasal 7, 

kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut: 

1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku; 

5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan; 

6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan; 

                                                           
24

 Ibid., hlm. 44. 
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7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian.
25

 

F. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka adalah sebuah metode untuk mengidentifikasi, 

mengevaluasi, dan menginterpretasikan kumpulan laporan, penelitian yang 

dihasilkan oleh para periset, para akademis, dan para praktisi.
26

 Tinjauan 

Pustaka sengaja dilakukan untuk mendukung penelaahan yang lebih  

komprehensif dengan karya-karya yang mempunyai relevansi  terhadap topik 

yang akan diteliti, yaitu guna  menghindari perilaku  plagiat  yang  berujung 

pada  pembekuan  pemikiran  dengan  meniru  karya orang  lain,
27

 di bawah  

ini akan  diuraikan beberapa penelitian terdahulu. 

Skripsi Yuni Mardiyana, Institut Agama Islam Surakarta. Judul skripsi 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi 

Dropshipping By Reseller Online (Studi Kasus Ramadhani Collection 

Surakarta)”.
28

 Dalam skripsi ini meneliti tentang sistem dropshipping by 

reseller dalam jual beli online telah memenuhi rukun dan syarat yang sah 

                                                           
          

25
Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan 

Pemikiran, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 46. 

 

          
26

Loraine Blaxter, dkk, How To Research, (Jakarta: Indeks, 2001), hlm. 181. 

 

  
27

Ibid., hlm.182. 

 

          
28

Yuni Mardani,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi 

Dropshipping By Reseller Online Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta”, Skripsi tidak 

diterbitkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2018, hlm.70. 
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yang berlaku dalam hukum Islam. Melihat dari proses dan skema sistem 

dropshipping by reseller, jual beli online dengan sistem  dropshipping   by   

reseller  ini   adalah   bentuk   jual   beli   yang diperbolehkan dalam Islam. 

Dari skripsi di atas persamaan dengan skripsi di atas adalah mengkaji sistem 

jual beli sistem dropship dalam pandangan hukum Islam sedangkan 

perbedaan dengan skripsi di atas ialah penulis menambahkan tinjauan 

menggunakan Hukum Islam dan Hukum  Perlindungan  Konsumen. 

Skripsi Ainur Rohman, Institut Agama Islam Walisongo Semarang. 

Judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual - Beli Melalui Internet 

(Studi Kasusdi Gramedia Toko Buku Online) Website 

www.gramediaonline.com).”
29

 Skripsi ini membahas tentang hukum Islam  

terhadap jual beli melalui internet. Pada skripsi ini memberikan  kesimpulan  

bahwa,  jual beli  melalui internet  ini  sah  hukumnya karena  telah memenuhi 

rukun dan syaratnya. Persamaan skripsi di atas denga skripsi penulis sama-

sama meninjau sistem jual beli sistem dropship dengan hukum Islam. 

Sedangkan perbedaannya, yang lain hanya terfokus pada Hukum Islam 

sedangkan skripsi penulis meninjau dari segi Hukum Islam dan Hukum  

Perlindungan  Konsumen terhadap jual beli dengan sistem dropship. 

                                                           
29

Ainur  Rohman, “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Jual-Beli  Melalui  Internet di Gramedia  

Toko Buku  Online di Website  www.gramediaonline.com”,  Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2007, hlm. 65. 
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Skripsi Muhammad Latif, Universitas Lampung, dengan judul 

“Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Jual Beli Online Dengan 

Sistem Dropshipping”.
30

 Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum 

dalam kegiatan dropshipping yang dilakukan secara preventif dan represif. 

Perlindungan preventif dilakukan denan pemenuhan hak – hak konsumen 

sesuai dengan ketentuan  Pasal 4 UUPK. Perlindungan represif dalam 

penyelesaian sengketa dilakukan secara negosiasi sesuai dengan ketentuan 

Pasal 19 UUPK dan UU ITE. Dari skripsi di atas persamaanya adalah 

mengkaji sistem jual beli sistem dropship dalam pandangan Hukum 

Perlindungan Konsumen, sedangkan perbedaannya adalah penulis di atas 

fokus pada Hukum Perlindungan Konsumen sedangkan skripsi penulis 

menambahkan  bagaimana jual beli sistem dropship tinjauan dari Hukum 

Islam. 

Skripsi Laura Netta, Universitas Sumatera Utara, dengan judul 

“Tanggung Jawab Antara Dropshiper Dengan Distributor Dalam Bisnis 

Berbasis Online ( Studi Precious Store Medan)”
31

 Skripsi ini membahas 

perbedaan tanggung jawab antara dropshiper dan distributor dalam transaksi 

bisnis berbasis online kepada pihak konsumen yang harus memenuhi 

                                                           
30

Muhammad Latif, “Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Jual Beli Online Dengan 

Sistem Dropshipping”, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 

2018, hlm. 80. 

 
31

Laura Netta BR Tarigan, Tanggung Jawab Antara Dropshiper Dengan Distributor Dalam Bisnis 

Berbasis Online Studi Precious Store Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 

2017, hlm. 121. 
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tanggung jawab masing-masing. Berkaitan dengan pemenuhan tanggung 

jawab apabila ada kelalaian, itikad buruk ataupun keadaan yang memaksa 

yang dapat merugikan konsumen. Dari Skripsi di atas terdapat persamaan 

yaitu membahas tanggun jawab seorang dropshiper terhadap konsumen 

sedangkan skripsi penulis fokus pada bagaimana jual beli sistem dropship 

tinjauan dari Hukum Islam dan Hukum Perlindungan konsumen.  

Dengan demikian, setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa 

karya tulis yang diantaranya telah disebutkan di atas, penulis yakin bahwa 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa 

karya tulis tersebut, Adapun yang membedakan adalah objek kajian dan 

lokasinya. Kemudian penyusun berusaha secara khusus melakukan penelitian 

terhadap “Transaksi Jual Beli Sistem Dropship Menurut Hukum Islam Dan 

Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Dierra Fashion Solo)”. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), 

Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan 

data-data yang spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu lingkungan unit 
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sosial, individu, kelompok atau lembaga maupun sosial masyarakat.
32

  

misalnya  mengkaji  rancangan  undang-undang,  terutama mengkaji  

peraturan  tentang  hukum  perlindungan konsumen  terhadap  jual beli online 

dan hukum Islam. 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yang 

menghasilkan data deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain.
33

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menghgunakan 

dua sumber yaitu: 

a. Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama, baik dari 

individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil questioner 

yang dilakukan oleh peneliti.
34

 Penggalian data pada skripsi ini 

diperoleh peneliti secara langsung dari wawancara dengan informan 

yaitu para pelaku transaksi jual beli sistem dropship di Dierra Fashion 

                                                           
32

Sumali Suryabatra, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 23. 

 
33

Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996) 

 
34

Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. Raja Gravindo 

Persada, 2004), hlm. 42. 
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Solo, antara lain yaitu pemilik toko dan pembeli di Dierra Fashion Solo, 

serta hasil pengamatan dalam transaksi jual beli sistem dropship pada 

Dierra Fashion. 

b. Data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan oleh pihak lain.
35

 Adapun sumber data-data penelitian ini 

didapatkan dari buku-buku, jurnal, internet, yang terkait dengan pokok 

permasalahan. Sumber sekunder yang digunakan antaranya sebagai 

berikut: 

1)  Alquran dan Hadits. 

2) Feri Sulianta, Terobosan Berjualan Online ala  Dropshipping. 

3) Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer. 

4) Mardani, Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah. 

5) Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen. 

6) Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. 

3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di toko online Dierra 

Fashion Solo. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini pemilik 

dan pembeli di toko online Dierra Fashion Solo, dimulai dari 10 Januari 

sampai 17 Mei 2020. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

                                                           
35

Ibid., 
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Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi: 

a. Observasi 

Observasi yaitu usaha mengumpulkan data dengan pengamatan 

dan pencatatan fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang 

dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memperhatikan syarat-syarat 

ilmiah.
36

 Observasi ini dilakukan guna untuk mendapatkan data tentang 

bagaimana transaksi jual beli sistem dropship di toko Dierra Fashion 

Solo. 

b. Interview (Wawancara)  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan itu dilakukan oleh dua pelaku, yaitu pihak pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
37

 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya  

jawab  lisan  yang  berlangsung  satu  arah  (artinya  pertanyaan datang 

dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang  

diwawancarai).   

Dalam hal ini penulis terlebih dahulu menentukan siapa saja yang 

akan diwawancarai serta menyiapkan secara garis besar daftar 

                                                           
36

Sutrisna Hadi, Metode Penelitian Research, (Jakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 45. 

 
37

Lexy Moloeng, Metode Penelitian…, hlm. 186.  



24 

 

 

 

 

 
 

pertanyaan yang sesuai dan berkaitan dengan judul penelitian. Teknik  

ini  dipergunakan  untuk  memperoleh data  langsung  dari  narasumber. 

Di antara pihak yang diwawancarai adalah pemilik toko online Dierra 

Fashion Solo dan beberapa konsumennya yang memiliki transaksi lebih 

dari lima kali dan juga yang memiliki komplain atau permasalahan 

dengan sistem jual beli dropship di toko Dierra Fashion Solo. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan 

atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, gambaran, atau 

arkeologis.
38

 Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk 

membuktikan data yang didapatkan dari narasumber dan dari hasil 

wawancara atau  observasi adalah benar. 

   Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang telah 

didokumentasikan antara lain: data tentang sarana dan prasarana 

pelaksanaan jual beli sistem dropship di toko online Diera Fashion Solo. 

Seperti bukti transaksi jual beli, dan bukti pengiriman barang. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah yang dilakukan sebagai proses 

pengolahan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data 

kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja memakai data, 

                                                           
38

Mamang  Sangadji, Metodologi  Penelitian-Pendekatan  Praktis  Dalam  

Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 171. 
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mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa 

yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.
39

 

Data yang diperoleh penulis selanjutnya dapat untuk dijadikan alat 

analisis dengan melalui langkah-langkah: 

a. Reduksi Data  

 Pada tahap ini, dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya 

antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai 

bahan mentah diringkas, disusun lebih isitematis serta difokuskan 

pokok-pokok yang penting supaya lebih mudah dikendalikan.
40

 

Memilah-milah data, kemudian disesuaikan dengan tujuan. Redaksi 

data dalam penelitian ini yaitu memilah-milah data yang ada di toko 

Dierra Fashion Solo. 

b. Penyajian Data (Display Data)  

 Penyajian data merupakan data yang sudah terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. 

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya karena yang paling 

sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian ini adalah teks 

                                                           
39

Lexy J, Metode Penelitian…, hlm. 248.  
40

Lexy J, Metode Penelitian…, hlm. 248. 
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yang bersifat naratif. Data yang dimaksud adalah tentang adanya jual 

beli dengan sistem dropshipping bagaimana hukumnya dalam 

pandangan Islam dan mengenai Undang-undang Perlindungan 

Konsumen. 

c. Penarikan kesimpulan 

  Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan 

yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.
41

 

H.  Sistematika Penulisan 

Sistematika  penulisan skripsi  ini  nantinya akan dibagi menjadi tiga 

bagian utama,  yaitu bagian  awal, bagian  inti  dan  bagian  akhir  untuk  

memudahkan  dalam  penulisan,  maka  pembahasan  dalam  laporan  

penelitian  ini  penulis  kelompokkan  menjadi  5  bab.  Masing-masing  bab  

terdiri  dari  sub-sub  yang  berkaitan.  Sistematika  pembahasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

BAB I Pendahuluan, merupakan gambaran  mengenai  penjelasan  

secara umum  dan  gambaran  tentang  isi  skripsi  diantarannya  berisi 

tentang:  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah,  tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika 

penelitian. 

                                                           
41

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif, hlm. 91. 
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BAB II Landasan Teori, dalam bab ini berisi tentang  Landasan Teori 

Jual Beli, Teori Sistem Droship, dan Hukum Perlindungan Konsumen. 

BAB III Deskripsi Data Penelitian, merupakan pemaparan  data  

penelitian  dan  temuan penelitian dengan mendiskripsikan tentang profil 

Dierra Fashion Solo,  praktek sistem dropship di Dierra Fashion Solo. 

BAB IV Analisis, merupakan analisis praktek transaksi sistem 

dropshiping dalam transaksi jual beli online menurut Hukum Islam dan  

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di 

Diera Fashion Solo. 

BAB V Penutup, merupakan  bab  terakhir  dari  pembahasan  skripsi  

yang  berisi  tentang  kesimpulan  sebagai  jawaban  dari  pokok pembahasan  

dan  saran-saran  yang  bersumber  pada  temuan penelitian, pembahasan, dan 

kesimpulan hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Jual Beli 

1. Definisi Jual Beli 

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual 

dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bay’ yaitu bentuk mashdar 

dari bâ’a – yabî’u – bay’an yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam 

bahasa Arab dikenal dengan istilah al-syirâ yaitu mashdar dari kata syara’ 

yang artinya membeli. Dalam istilah fiqih, jual beli disebut dengan al-bay’ 

yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu 

yang lain.
42

 Inti jual beli secara istilah ialah perjanjian antar dua pihak atau 

lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang 

mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter.
43

 

Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu 

dengan yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu 

yang lain.
44

 Shalah ash-Shawi mengartikan jual beli dengan menukar harta 

                                                           
          

42
Idri, Hadits Ekonomi…, hlm.155. 

 

         
43

Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), hlm.125. 

 

         
44

Idri, Hadits Ekonomi..., hlm.155. 
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dengan harta.
45

 Sementara Wahbah Al-Zuhaily sebagaimana yang dikutip 

oleh Abdul Rahman Ghazaly, mengartikannya secara bahasa dengan 

“menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-ba’i dalam Arab 

terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira’ 

(beli). Dengan demikian, kata al-ba’i berarti jual, tetapi sekaligus juga 

berarti beli.
46

 Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Idri, 

jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan 

atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
47

 

Sedangkan pengertian secara syara’ adalah tukar menukar harta dengan 

harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.
48

  

Di kalangan ulama, terdapat perbedaan tentang definisi jual beli 

sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. 

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan dua definisi
49

: 

َلُة َماٍل ِبَاٍل َعَلى َسِبْيِل الت ََّراِضىُمَبادَ    

 “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”
50

 

                                                           
         

45
Shalah Ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul 

Haq, 2004), hlm. 87. 

 

        
46
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 Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus 

yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah Ijab dan Qabul boleh dengan 

memberikan barang empat dari harga penjual dan pembeli. Di samping 

itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga 

bangkai, minuman keras dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh 

diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.
51

 

  Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi‟iyah, dan 

Hanabilah. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata milik 

dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak 

harus dimiliki seperti sewa-menyewa (ijarah). Jual beli diartikan pula 

dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan 

jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas 

dasar kerelaan kedua belah pihak.
52

 

Jual beli menurut Ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli 

bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti 

umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan 

kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua 

belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti 

penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang 
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bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat 

(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya 

atau bukan hasilnya.
53

  

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang 

bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, 

penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat 

direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang 

baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang 

sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.
54

  

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa jual beli itu dapat terjadi 

dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan 

memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat 

tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangannya.
55

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

a. Al-Qur‟an 

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat 

manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur‟an dan Hadits 

Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur‟an & Hadits 

Rasulullah SAW yang berbincang tentang jual beli, antara lain: 
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1) Surat Al-Baqarah ayat 275: 

ُ ٱْلبَ ْيَع َوَحرََّم ٱلرِّبَ و   ا  َوَأَحلَّ ٱَّللَّ  

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
56

 

2) Surat al-Baqarah ayat 198: 

ن رَّبُِّكْم  ۚ  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تَ ْبتَ ُغوا َفْضًًل مِّ  

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu”
57

. 

 

3) Surat Al-Nisa ayat 29 

نُكمْ  رًَة َعن تَ رَاٍض مِّ ۚ   ِإَلَّ َأن َتُكوَن ِِتَ   

“...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama suka di antara kamu”
58

 

 

b. Hadits 

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم ُسِئَل : َأيُّ اْلَكْسِب َأْطَيُب ؟ َعْن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع َرِضَي  ُ َعْنُو َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ اَّللَّ

ُروٍر َرَواُه اْلبَ زَّاُر َوَصحََّحُو اْْلَاِكمُ   قَاَل : َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدِه ، وَُكلُّ بَ ْيٍع َمب ْ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi 

Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "Pekerjaan apakah  yang 

paling baik?" Beliau bersabda "Pekerjaan seseorang dengan tangannya 
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dan setiap jual beli yang bersih."  (HR. Al-Bazzar, dan  dishahihkan 

oleh Al-Hakim).
59

 

 

Kemudian Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: 

َا اْلبَ ْيُع َعْن تَ رَاضٍ   اَّنَّ

Artinya: “Dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya 

berkata; aku mendengar Abu Sa’id ia berkata, “Rasulullah 

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Hanyalah jual beli berlaku 

dengan saling ridho.” (HR. Ibnu Majah).
60

 

 

c. Ijma‟ 

Menurut bahasa ijma‟ adalah ketetapan dan kesepakatan. 

Sedangkan menurut definisi jumhur, ijma‟ merupakan kesepakatan 

ulama.
61

 Adapun dalil ijmak tentang jual beli, adalah bahwa ulama 

sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba.
62

 Dalil 

kebolehan jual beli menurut ijmak ulama adalah telah sepakat bahwa 

jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan 

mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. 

Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang 

dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.
63
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Dari dasar hukum jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual 

beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi 

ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat 

yang disesuaikan dengan hukum Islam.
64

 

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat 

besar, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki 

barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. 

Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak 

Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah 

sepakat akan disyariatkannya jual beli. Dari ayat, hadist, dan ijma‟ 

ulama di atas diketahui bahwa jual beli diperbolehkan (dihalalkan oleh 

Allah SWT) asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan 

pembeli. Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan 

wajib atas ketentuan sebagai berikut: 

1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa 

yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman 

sedang ia mampu untuk melakukan jual beli. 

2) Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang 

diharamkan oleh syara‟ seperti menjual babi. 
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3) Jual beli hukumnya sunnah apabila seorang bersumpah untuk 

menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan 

yang demikian itu sunnah. 

4) Jual beli dihukumi makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat 

selesai. 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga 

jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara‟. Dalam menentukan rukun 

jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur 

ulama.
65

 Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab 

(ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari 

penjual). 

Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah 

kerelaan (ridha/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual 

beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan usur hati yang sulit 

untuk diindra sehingga tidak keliatan, maka diperlukan indikasi yang 

menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang 

menunjukkan kerelaan tersebut menurut mereka tergambar dalam Ijab dan 

Qabul.
66
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 Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 

empat, yaitu: 

a. Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli). 

b. Ada sighat (lafal Ijab dan Qabul). 

c. Ada barang yang dibeli. 

d. Ada nilai tukar pengganti barang.
67

 

Sedangkan, menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli yaitu orang 

yang berakad, dan barang yang dibeli, sedangkan nilai tukar barang 

termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli.
68

 

 Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang 

dikemukakan jumhur ulama, sebagai berikut:
69

 

a. Syarat terbentuknya akad, syarat ini merupakan syarat yang harus 

dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu 

para pihak yang melakukan transaksi, akad, lokasi dan objek 

transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan 

transasksi yaitu: 

1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz. 

2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, 

dimana ada orang yang menyerahkan dan menerima. 
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b. Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian atara 

Ijab dan Qabu>l. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur 

utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Apabila  Ijab 

dan Qabu>l telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan 

barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. 

c. Sementara mengenai syarat tempat akad harus dilakukan dalam satu 

majelis. 

d. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan objek transaksi ada 2 yaitu: 

1) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada 

2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, 

disimpan, dan dimanfaatkan.
70

 

4. Jual Beli yang Dilarang 

Beberapa Hadist tentang jual beli yang dilarang dalam Islam, antara 

lain: 

a) Jual Beli yang Menyebabkan Jauh/Melalaikan dari Ibadah 

Salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam ialah menyebabkan jauh 

dari ibadah, Maksudnya ketika telah masuk waktu beribadah, penjual 
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masih sibuk dengan urusan dagangannya sehingga mengakhirkan 

sholat berjamaah di masjid (bagi laki-laki).
71

 

b) Menjual Barang-barang yang Diharamkan 

Kemudian jual beli yang dilarang dalam Islam lainnya adalah menjual 

barang-barang yang diharamkan. Ketika barang yang telah Allah 

tetapkan haram, maka untuk menjualnya pun diharamkan.
72

 

c) Jual beli dengan cara mukhadharah, mulamasah, munabadzah, 

muhaqalah, dan muzabanah 

Larangan menjual buah sampai jelas baiknya dan selamat dari 

musibah. Jual beli ini disebut dengan jual beli mukhadharah (jual-beli 

buah yang masih hijau belum jelas baiknya di akhir). Mulamasah 

adalah jual-beli yang dianggap jadi dengan sentuhan tanpa dilihat 

terlebih dahulu, sedangkan Munazabdzah adalah jual-beli yang 

dianggap jadi dengan saling lempar-melempar tanpa dilihat terlebih 

dahulu. Muhaqalah adalah jual beli gandum yang masih dalam 

bulirnya dengan gandum yang sudah dibersihkan karena tidak adanya 

kesamaan. Sedangkan Muzabanah adalah membeli buah dengan 

kurma yang menempel di pohon.
73
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d) Jual Beli Ijon 

 نَ َهى َعنْ  بَ ْيعِ  لثَِّمارِ  َحّتَّ  يَ ْبُدوَ  َصًَلُحَها نَ َهى اْلَبائِعَ  َواْلُمْبَتاعَ 

Artinya: Sesungguhnya Nabi SAW telah melarang untuk menjual buah 

hingga mulai tampak kelayakannya.
74

 

 

Hadits tersebut menyatakan bahwa tidak boleh menjual buah-buahan 

sebelum nyata merahnya. Karena apabila kemudian ternyata buah-

buahan tersebut gagal menjadi buah (busuk) tentulah akan 

menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli. 

Dhahir hadits ini menyatakan bahwa menjual sesudah buahnya baik 

(matang) adalah sah. Baik disyaratkan buah itu tetap di batangnya 

sampai dipetiknya ataupun tidak. Larangan menjual sesuatu dengan 

memakai syarat tidak dapat diterapkan di sini. Bahkan hadits ini 

sendiri menandaskan bahwa yang demikian itu boleh, jika disyaratkan 

oleh pembeli maupun penjual. Mengenai memperjualbelikan tanaman 

yang sudah hijau, asal disyaratkan bahwa tanaman itu dipotong oleh 

pembeli dibolehkan. Ibnu Hazm membolehkannya tanpa syarat, karena 

larangan hanya mengenai biji-bijian seperti padi. Jelasnya, hadits ini 

melarang kita menjual biji seperti padi sebelum keras bijinya dan 

menjual tungkul berwarna putih.
75
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e)  Jual Beli yang Mengandung Unsur Gharar 

Para ahli fiqih sepakat bahwa jual beli yang mengandung gharar 

adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli bulu domba yang 

masih ada di punggung domba, permata yang masih ada di kerang 

laut, janin masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara 

sebelum ditangkap.
76

 

B. Dropship 

1. Definisi Dropship 

Jual beli online pada saat ini begitu digemari oleh masyarakat luas 

karena tidak perlu menghabiskan tenaga atau waktu untuk berbelanja. 

Dewasa ini selain dipakai untuk bersosialisasi internet juga digunakan 

sebagian orang untuk memulai jual beli online yang menjual barang-

barang dengan harga dan kualitas terbaik. Kemajuan dalam bidang 

internet juga dibarengi dengan kemajuan inovasi dalam bisnis jual beli. 

Salah satu dari jenis jual beli online tersebut yakni dengan sistem 

dropship melalui dunia media sosial. Jual beli online dengan sistem 

dropshipping kini menjadi model bisnis yang diminati oleh pebisnis 

online di kalangan masyrakat dengan modal sedikit bahkan tanpa modal. 

Dropship adalah sistem pola bisnis yang popular terutama sejak 
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kemunculan dunia digital internet. Dropship adalah salah satu usaha 

penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa pun.
77

 

 Dengan pola dropship, ada banyak pihak yang terbentuk baik itu 

supplier, dropshipper, dan konsumen atau pembeli. Supplier adalah 

pemilik barang yang memiliki stok, dropshipper adalah pihak penjual 

yang menjual barang milik supplier, dan konsumen adalah pembeli yang 

membeli barang dari dropshipper. Arti lain dari dropshipping adalah 

penjualan produk yang memungkinkan dropshipper menjual barang 

kepada konsumen dengan hanya bermodalkan foto (tanpa harus 

menyediakan stok barang) dan menjual ke konsumen dengan harga yang 

ditentukan oleh dropshipper. 

 Dengan kata lain setelah dropshipper mendapatkan pesanan barang, 

dropshipper langsung membeli barang dari supplier. Ada dua macam 

model kerjasama antara dropshipper dengan supplier, yaitu: 

a. Supplier 

Memberikan harga ke dropshipper, kemudian dropshipper menjual 

barang ke konsumen dengan harga yang ditetapkannya sendiri dan 

sudah memasukkan keuntungan untuk dropshipper. 
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b. Harga 

Sejak awal kesepakatan antara dropshipper dan supplier sudah 

ditetapkan oleh supplier, termasuk besaran pendapatan untuk 

dropshipper. Dalam jual beli online dengan sistem dropshipping ini, 

dropshipper hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak 

penjual atau supplier yang sebenarnya. Dropshipper tidak pernah 

menyetok dan menyediakan barang melainkan hanya mempromosikan 

barang lewat toko online dengan memasang spesifikasi barang dan 

juga harganya. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan pihak 

lain yang memiliki barang yang sesungguhnya.
78

 

2. Mekanisme Transaksi Dropship 

Sedikit ilustrasi dari bagaimana transaksi jual beli online melalui 

sistem dropship. Barang dipasarkan melalui toko online atau dengan 

hanya memasang foto barang atau katalog, lalu pihak pembeli melakukan 

transaksi lewat toko online kepada dropshipper, setelah uang ditransfer 

pihak dropship yang mengirim barang kepada pembeli atau konsumen. 

Dalam hal ini, yang sebenarnya adalah dropshipper tidak memiliki barang 

pada saat itu, barangnya ada di pihak supplier, yaitu produsen.
79
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Gambar 2.1 Skema Mekanisme Dropship
80

 

 

Keterangan pada gambar di atas adalah sebagai berikut:  

a. Dropshipper harus mempromosikan barang yang telah disepakati 

bersama dengan pihak supplier dengan cara dari mulut ke mulut atau 

dengan membuat toko online sendiri.  

b. Apabila seorang konsumen sudah melihat barang yang ingin dia pesan, 

maka konsumen memesan barang tersebut kepada dropshipper dengan 

harga jual dari dropshipper.  

c. Kemudian dropshipper memesan barang kepada supplier sesuai 

dengan barang yang dipesan oleh konsumen dengan menyertakan 

biodata konsumen kepada supplier.  
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d. Supplier mengirim barang kepada konsumen sesuai dengan pesanan 

dari dropshipper dan menyertakan barang tersebut dikirim dari 

dropshipper.  

 Syarat menjadi seorang dropshipper pun sangatlah mudah hanya 

bermodalkan koneksi internet dan handphone yang mumpuni untuk 

mempromosikan barang dari supplier dan tentunya punya tekad yang kuat 

untuk berkembang menjadi seorang pebisnis online, karena tanpa hal 

tersebuat terkadang hanya sebatas ilusi untuk menjadi seorang pebisnis 

online yang handal. 
81

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online dengan Sistem Dropship 

Kehadiran sistem dropship dalam dunia jual beli online memang 

membawa “angin segar” bagi para pebisnis online yang hendak menekuni 

dunia ini namun tanpa memiliki modal yang cukup. Sistem dropship ini 

masih memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya, yaitu: 

a. Modal yang dikeluarkan sedikit 

Dibandingkan sistem bisnis yang lain, dropship merupakan kategori 

yang minim dalam hal modal. Bisnis ini sangat cocok terutama jika 

tidak memiliki modal untuk memulai sebuah usaha. Anda tidak perlu 

mengeluarkan sejumlah uang di awal untuk sekadar membeli barang-

barang lalu dijual kembali seperti seorang reseller. Selain itu, tidak 

ada target penjualan. 
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b. Lokasi dan jam kerja fleksibel 

Keuntungan lainnya ada pada bagian lokasi dan jam kerja. Menjadi 

dropshipper cukup menyenangkan karena pekerjaan ini sangatlah 

fleksibel. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa dropship ini 

hanya dijadikan pekerjaan sampingan sehingga mendapat pemasukan 

tambahan. 

c. Mudah dan efisien 

Menjalani sistem dropship tidak perlu membuatmu melakukan 

pengecekan barang jualan satu persatu. Kamu hanya perlu melakukan 

penjualan, tanpa perlu melakukan produksi dan pengiriman barang. 

Tentunya hal ini menyebabkan sistem dropship banyak dipilih karena 

kemudahan dan efisiensinya terutama jika dibandingkan dengan 

sistem reseller. 

d. Lebih hemat tenaga 

Kelebihan lain sistem dropship, yaitu lebih hemat tenaga. Tidak perlu 

melakukan berbagai hal yang biasanya dilakukan oleh penjual 

konvesional, cukup fokus pada bagian marketing agar barang yang 

dijual laris. Untuk urusan produksi, pengemasan, hingga pengiriman 

barang akan diurus oleh supplier langsung. 

Sedangkan kekurangan dari sistem dropship ini adalah sebgai berikut: 

a. Bagi dropshipper, dalam sistem dropshipping ini harus benar-benar 

mencari  supplier yang bagus. Karena jika tidak, dapat terjadi masalah 
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seperti, supplier tidak mengirimkan barang pesanan dari dropshipper, 

yang akhirnya nama baik dropshipper yang menjadi taruhan dan juga 

dapat menjadi kerugian finansial bagi dropshipper itu sendiri.  

b. Layaknya jual beli online, dalam sistem ini rentan terhadap tindak 

penipuan. Jual beli online tidak dapat melihat langsung siapa penjual 

ataupun pembelinya, dan terkadang barang yang ditampilkan berupa 

foto oleh seorang dropshipper tidak sepenuhnya sesuai dengan 

kenyataan barang yang diterima oleh customer. Hal ini memang murni 

kesalahan dari supplier, namun secara tidak langsung dropshipper 

yang akan dicari oleh customernya untuk penggantian barang yang 

tidak sesuai tersebut.
82

 

C. Hukum Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Ada dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, 

yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Oleh Az. 

Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah ini berbeda, yaitu bahwa hukum 

perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum 

konsumen menurut beliau adalah “keseluruhan asas-asas dan kaidah-

kaidah yang mengatur kaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di 

dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen 

                                                           
            

82
Ahmad Syafi‟i, Step by Step Bisnis Dropshiping dan Reseller, (Jakarta: P.T Alex Media 

Komputindo, 2013), hlm. 30-32. 

 



47 

 

 

diartikan sebagai “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang 

mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya 

dengan para penyedia barang dan atau jasa.
83

 

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen 

dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan 

konsumen itu sendiri. Undang-undang perlindungan konsumen 

menyatakan bahwa perlindungan konsumen  itu  adalah  upaya yang  

menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi perlindungan 

kepada konsumen. 
84

 

2. Konsumen dan Pelaku Usaha 

a. Pengertian Konsumen 

   Secara umum masyarakat Indonesia sudah memahami siapa 

yang dimaksud dengan konsumen, tetapi hukum positif Indonesia 

baru mengenalnya tahun 1999, dengan terbitnya Undang – Undang 

tentang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, istilah konsumen 

tergolong baru dalam hukum positif kita. Istilah konsumen berasal 

dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris – Amerika), atau 
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cosument / konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau 

consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada.85 

Secara harfiah arti kata consumer itu adalah lawan dari produsen, 

setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang 

atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana 

pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris – Indonesia 

memberi arti kata consumer sebagai “pemakai atau konsumen”. 

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen 

Kehakiman, konsumen (konsumen akhir) diartikan sebagai “pemakai 

akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang 

lain, dan tidak untuk diperjualbelikan”. Menurut Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia (YLKI), memberi batasan tentang konsumen 

sebagai berikut, “pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain 

dan tidak untuk diperdagangkan kembali.”
86

 

Dari batasan – batasan tentang konsumen sebagaimana yang 

telah disebutkan di atas, terlihat beberapa hal mengenai pengertian 

konsumen sebagai berikut: 
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1) Konsumen dapat terdiri dari mereka yang menggunakan barang 

atau jasa untuk tujuan membuat barang atau jasa lain, atau 

diperdagangkan kembali (untuk dijual komersial).
87

 

a) Mereka ini disebut sebagai konsumen antara  

b) Melihat pada sifat penggunaan barang atau jasa tersebut, 

konsumen antara ini sesungguhnya tidak lain dari pengusaha, 

baik pengusaha perorangan maupun pengusaha berbentuk 

badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta maupun 

pengusaha publik (perusahaan milik negara), dan dapat antara 

lain terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir 

yang digunakan oleh konsumen akhir (produsen), atau 

penyedia atau penjual produk akhir (suplier, distributor, atau 

pedagang)  

2) Konsumen dapat pula terdiri dari mereka yang menggunakan 

produk akhir untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup mereka, 

keluarganya dan atau rumah tangga (sebagai konsumen akhir dan 

untuk tujuan non komersial). 

a) Mereka disebut konsumen akhir  

b) Mereka pada pokoknya adalah orang alami dan menggunakan 

produk konsumen tidak untuk diperdagangkan dan atau tujuan 

komersial lainnya. 
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b. Pengertian Pelaku Usaha 

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen, memberikan pengertian pelaku 

usaha sebagai berikut, “pelaku usaha adalah setiap perorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian penyelengaraan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Penjelasan, “pelaku 

usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, 

korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan 

lain-lain.
88

 

 Pengertian pelaku usaha di atas cukup luas, karena meliputi 

grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya 

pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan 

dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama 

negara Belanda, bahwa yang dikualifikasi sebagai pelaku usaha 

(produsen) adalah pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, 
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pembuat suku cadang, setiap orang yang menammpakkan dirinya 

sebagai produsen
89

 

 Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan 

memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang 

dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam 

menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang 

dapat digugat. Namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut 

memberikan rincian sebagaimana dalam Directive (pedoman bagi 

negara Masyarakat Uni Eropa), sehingga konsumen dapat lebih mudah 

untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia 

dirugikan akibat penggunaan produk. Dalam pasal 3 Directive 

ditentukan bahwa
90

 : 

1) Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan 

mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang 

yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang 

lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen. 

2) Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang 

yang mengimpor suatu produk untuk dijual, disewakan, atau untuk 

leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha 

perdagangannya dalam masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai 
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produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat 

sebagai produsen.  

3) Dalam hal produsen atau suatu produk tidak dikenal identitasnya, 

maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai 

produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita 

kerugian dalam waktu yang tidak begitu lama mengenai identitas 

produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. 

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen 

Sebagaimana dikutip dari Catatan Perlindungan Konsumen YLKI 

(Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), konsumen adalah salah satu 

pilar utama dalam roda perekonomian. Tanpa kehadiran konsumen, roda 

ekonomi akan lumpuh dan tak akan ada transaksi apapun. Tetapi 

ironisnya, sebagai salah satu pilar utama, dalam banyak hal posisi 

konsumen secara dominan justru menjadi sub ordinat dalam sistem 

transaksi dan bahkan roda perekonomian secara keseluruhan. Berdasarkan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

Bab III, Bagian Pertama, Pasal 4, hak konsumen adalah sebagai berikut: 

1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 

2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan. 
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3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa. 

4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan 

5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut 

6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen 

7)  hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif 

8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya 

9) hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan 

lainnya.
91

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, BAB III Bagian Pertama, Pasal 5, kewajiban 

konsumen adalah sebagai berikut: 

1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan 

dan keselamatan. 
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2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa. 

3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut.
92

 

 Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya konsumen, namun juga 

mengatur para pelaku usaha seperti yang tertulis di dalam Bab III, Bagian 

Kedua tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Pasal 6 tentang hak 

pelaku usaha adalah sebagai berikut: 

1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikad tidak baik. 

3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen. 

4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan 
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5) hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan 

lainnya.
93

 

 Sementara berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, BAB III Bagian Kedua, Pasal 7, kewajiban 

pelaku usaha adalah sebagai berikut: 

1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 

2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan 

3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif 

4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

dan/atau jasa yang berlaku 

5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan 

6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan 
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7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perjanjian.
94

 

4. Hubungan Pelaku Usaha dan Konsumen  

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan 

hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut 

terjadi karena keduanya memang saling mengehendaki dan mempunyai 

tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang 

lain. Purba dalam menguraikan konsep hubungan pelaku usaha dan 

konsumen adalah bahwa konsumen mengemukakan sebagai berikut: 

“Kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa 

konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada 

artinya kalau tidak ada yang megkonsumsinya dan produk yang 

dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan 

merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha”.
95

 

 Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada 

dukungan konsumen sebagai pelanggan.tanpa dukungan konsumen tidak 

mungkin pelaku usaha dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. 

Sebaliknya kebutuhan konsumen sangat tergantung dari hasil produksi 
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pelaku usaha. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen berkelanjutan 

terjadi sejak proses produksi, distribusi pada  pemasaran hingga penwaran. 

Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan hukum yang 

mempunyai akibat hukum, baik terhadap semua pihak maupun hanya 

kepada pihak tertentu saja. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha 

dalam suatu sistem distribusi dan pemasaran produk barang guna 

mencapai suatu tingkat produktifitas dan efektifitas tertentu dalam rangka 

mencapai sasaran usaha. 

Pada tahap hubungan penyaluran dan distribusi tersebut 

menghasilkan suatu hubungan yang sifatnya massal. Pelaku usaha 

memiliki kecenderungan “melecehkan” hak-hak konsumen serta 

memanfaatkan kelemahan konsumen tanpa harus mendapatkan sanksi 

hukum. Pelaku usaha memiliki kebebasan memproduksi komoditas, tanpa 

harus mengikuti standar yang berlaku. Mereka tidak perlu mengganti 

kerugian yang dialami konsumen akibat membeli/mengkonsumsi produk-

produk yang tidak berkualitas. Pelaku usaha cukup leluasa untuk 

melakukan promosi produk-produk, dengan cara mengelabui atau 

memanfaatkan ketidaktahuan konsumen mengenai produk tersebut. 

Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen, tidak 

mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak 

mempunyai ikhtikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip 

mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan 
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seefisien mungkin sumber daya yang ada. Di negara berkembang, 

termasuk Indonesia, kepentingan konsumen sering dikendalikan oleh 

kekuatan di luar dirinya, baik oleh pelaku usaha maupun pemerintah. Pada 

umumnya suara pelaku usaha jauh lebih keras sehingga mudah didengar 

oleh pemerintah.
96

 

Cara transaksi hubungan pelaku usaha dan konsumen semakin 

berkembang, berdampak pada perubahan konstruksi hukum dalam 

hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Perubahan konstruksi 

hukum diawali dengan perubahan paradigma hubungan antara konsumen 

dan pelaku usaha, yaitu hubungan yang semula dibangun atas prinsip 

caveat emptor berubah menjadi prinsip caveat venditor. Suatu prinsip 

hubungan yang semula menekankan pada kesadaran konsumen sendiri 

untuk melindungi dirinya berubah menjadi kesadaran pelaku usaha untuk 

melindungi konsumen.
97

 

5. Peranan Pemerintah Dalam Melindungi Konsumen 

Peranan pemerintah dalam pemegang regulasi dan kebijakan sangat 

penting. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan 

penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk 

memberdayakan konsumen agar mendapat hak-haknya, sementara itu 
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tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan 

penyelenggaraan perlindungan konsumen juga menjadi bagian yang 

penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan 

dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para 

pelaku usaha adalah sebagai berikut:  

a. Pembinaan 

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 29 ayat 1 dinyatakan 

bahwa “pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan 

penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin 

diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya 

kewajiban konsumen dan pelaku usaha”. Dalam  penjelasan umum 

peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2001 tentang pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, disebutkan 

bahwa pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh 

pemerintah adalah sebagai upaya untuk menjamin diperolehnya hak 

konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-

masing dengan atas keadilan dan asas kepentingan. 

Tugas pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen 

dilakukan oleh menteri atau menteri teknis terkait. Menteri ini 

melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. 

Beberapa tugas pemerintah dalam melakukan pembinaan 

penyelengaraan perlindungan konsumen telah dijabarkan dalam 
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peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan konsumen.
98

 

b. Pengawasan 

Dalam UU Perlindungan Konsumen 30 ayat 1 disebutkan bahwa 

“pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta 

penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan 

oleh pemerintah,  masyarakat, dan lembaga konsumen swadaya 

masyarakat”. Dalam penjelasan umum peraturan pemerintah nomor 

58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

perlindungan konsumen, disebutkan bahwa perlindungan konsumen 

dilakukan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM, 

mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/ atau jasa yang beredar 

di pasar serta luasnya wilayah Indonesia.
99
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BAB III 

DESKRIPSI DATA PENELITIAN  

 

A. Profil Toko Online Dierra Fashion Solo 

 Dierra Fashion Solo adalah sebuah toko online yang dirintis pada awal 

2015 oleh Irawati Lathifah, usia 27 tahun yang memiliki pekerjan lannya 

sebagai guru, melalui jejaring sosial yaitu Instagram dan Facebook, tepatnya 

dapat diakses pada alamat Instagram @dierrafash dan di Facebook @dierra 

fashion solo1. Dierra Fashion Solo semakin berkembang hingga saat ini yang 

menjual berbagai macam fashion wanita seperti pakaian remaja hingga  

dewasa, sepatu dan aneka aksesoris lainnya. 

Dierra Fashion Solo menggunakan model penjualan dengan sistem   

dropship. Ira memilih berbisnis online dengan sistem dropship karena ia tidak 

perlu mengeluarkan modal untuk stok barang dagangan. Jadi Ira mencari 

supplier yang mau menerimanya sebagai reseller dan menyanggupi untuk 

mengirim kepada konsumen dengan sistem dropship kepada para konsumen. 

Terkadang Ira juga secara langsung membeli barang yang dia jual di toko 

supplier kemudian dia kirim lansung ke pembeli dengan cara cash on delivery 

(COD ).
100
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Dierra Fashion Solo memposisikan   dirinya   sebagai   penjual  asli, 

sehingga tidak semua konsumen mengetahui bahwa Dierra Fashion Solo 

adalah reseller dan dropshipper. Dierra Fashion Solo mencari supplier  yang 

menjual barangnya dengan harga relatif murah  sehingga  ia  tidak  kesulitan 

untuk menjual barang tersebut. Karena tidak semua supplier memberikan izin 

kepada Ira untuk menjualkan barang tersebut. Ira melakukan order sebagai   

pembeli biasa, dan produk tersebut dikirim ke alamat  pembeli konsumen 

dengan  label Dierra Fashion Solo. Ada beberapa supplier yang dipercaya dan 

sering diambil produknya oleh Ira untuk menjalankan sistem dropship pada 

beberapa toko yang ada di Solo. Adapun alasan Ira membuka bisnis online 

dengan sistem dropship yaitu:  

1. Tidak  memerlukan  banyak  modal  untuk  membuka  lapak  toko  

online atau situs jual beli. Untuk  membuat  sebuah  toko  online  

membutuhkan modal relatif kecil. Hal ini sangat berbeda ketika 

membuat sebuah toko offline, perlu memiliki bangunan toko yang  

didapatkan  dengan  menyewa atau membeli. Sedangkan  toko online, 

modal yang dibutuhkan hanyalah membuat sebuah jejaring sosial 

seperti Whatsapp, Tokopedia, Shopee, Lazada, Instagram, Facebook 

dan lain-lain di mana penjual tinggal upload barang yang akan 

dijualnya. 
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2. Tidak perlu tempat atau ruangan untuk menyimpan barang yang akan 

dijual. Karena penjual hanya memajang katalog dalam jejaring sosial 

yang dibuatnya.  

3. Sarana promosi yang mudah dan murah. Hanya  perlu  mengambil 

gambar yang telah disediakan, kemudian diupload ke alamat  

instagram atau media sosial lainnya dengan dibumbui kata-kata yang 

menarik agar banyak pengguna media sosial yang tergoda untuk 

melihatnya. Dari beberapa sarana tersebut bisa diperoleh dan 

dimanfaatkan dengan biaya yang murah bahkan ada yang gratis. 

4. Resiko yang ditanggung relatif kecil, bahkan tidak ada resiko yang 

diambil oleh penjual karena penjual hanya bermodalkan promosi saja.  

Jika ada pembeli, maka penjual  melakukan konfirmasi ke toko 

supplier untuk segera mengirimkan barang yang sudah dipesannya. 

Sebelum dikirim pembeli harus membayar terlebih dahulu barang 

yang sudah dipesan dan penjual tidak perlu menyetok. 

5. Tidak perlu repot harus melakukan pemaketan, lalu mengirimkan  

barang ke pembeli. Penjual tidak perlu mengirimkan barang yang 

dijual karena barang tersebut dikirim oleh supplier.
101

  

Gambar 3.1 Akun Instagram Dierra Fashion Solo
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Gambar 3.2 Akun Facebook Dierra Fashion Solo
103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sistem Dropship  Di Toko Online Dierra Fashion Solo  

Dalam berbisnis online terdapat transaksi antara penjual dan pembeli   

tanpa harus bertatap muka secara langsung. Yang dibutuhkan pembeli saat   
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bertransaksi online adalah informasi produk dan adanya kepastian bahwa 

produk atau barang pesanannya sesuai permintaan
104

 

   Fenomena bisnis online ini kemudian berkembang menjadi sebuah 

trend bisnis yang dikenal dengan nama dropship. Dropship mirip dengan  

metode penjualan eceran yang dilakukan oleh pengecer yang berstatus sebagai 

dropshipper di sebuah toko. Namun pada hal ini pengecer tidak perlu 

menyimpan atau memiliki produk secara fisik. Pengecer menjalin kerjasama 

bisnis dengan perorang atau perusahaan grosir (supplier), yang merupakan 

pemasok dari produk yang dijual oleh si pengecer. Hal ini sangat rentang 

bahwa barang yang disediakan pihak supplier tidak ada. Pihak  supplier inilah 

yang akan mengirimkan pesanan kepada pembeli.
105

  

 Seperti halnya yang terjadi di Dierra Fashion Solo. Tidak  memerlukan  

banyak  modal  untuk  membuka lapak toko online atau situs jual beli. Untuk 

membuat sebuah toko online  membutuhkan modal relatif kecil modal yang 

dibutuhkan untuk membangun sebuah toko online hanyalah membuat sebuah 

jejaring sosial dan  penjual  tinggal upload  barang  yang akan dijualnya. 

Tetapi Ira mengaku mengambil barang dari supplier, salah satunya di toko 

Tiramisu, yang berada di Solo. Dari toko tiramisu tersebut Ira mendapatkan 

gambar-gambar yang akan diupload ulang di akun instagram dan 
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facebooknya. Namun Ira mengaku ada kendala dari melakukan sistem 

dropship yakni sering kehabisan barang shingga Ira tidak dapat memenuhi 

permintaan konsumen. Tetapi kelebihannya Ira tidak perlu mengirim barang 

lansung ke konsumen, karena pihak supplier yang akan mengirim barang  

tersebut
106

 

Hal menarik dari trend dropship ini adalah ketidaktahuan calon 

pembeli bahwa ia sedang bertransaksi online dengan pengecer yang 

sebenarnya tidak memegang produk secara fisik. Seorang dropshipper 

hanyalah menyebarluaskan informasi produk kepada orang lain. Dropshipper 

di sini hanya menawarkan produk kepada pembeli, tanpa perlu menyetok 

produk sama sekali.
107

  Seperti halnya saat dikonfirmasi, beberapa konsumen 

di Dierra Fashion Solo mereka mengaku tidak tahu bahwa Ira adalah seorang 

Dropshipper. Salah satunya adalah Galuh, dia hanya mengetahui bahwa di 

Dierra Fashion Solo memiliki barang yang mereka jual
108

 Ada tiga pihak yang 

terlibat dalam transaksi ini, yaitu: 

1. Supplier, yaitu adalah pihak pemilik barang, baik toko maupun agen 

barang seperti salah satu supplier di Dierra Fashion Solo yaitu  Toko 

Tiramisu.  

                                                           
         

106
Irawati Latifah, Dropshipper  di  Diera Fashion Solo, Wawancara Pribadi, 15 Mei 2020 jam 

13.30-14.45 WIB. 

 

         
107

http://netpreneur.co.id/pahami-untung-rugi-menjalankan-bisnis-dropship/#.VFB65iKUeQ4 

diakses pada tanggal 15 Mei 2020  jam 16.00.WIB. 

 

         
108

Galuh Risna, Konsumen di Diera Fashion Solo, Wawancara Pribadi, 15 Mei 2020 jam 13.30-

14.45 WIB. 

http://netpreneur.co.id/pahami-untung-rugi-menjalankan-bisnis-dropship/#.VFB65iKUeQ4


67 
 

 

2. Dropshipper, yaitu penjual online yang menawarkan barang orang lain 

kepada para konsumen seperti Dierra Fashion Solo. 

3. Konsumen, yaitu pembeli barang dari Dropshipper. Seperti para 

konsumen di Dierra Fashion Solo . 

 Gambar 3.3 Skema Sistem Dropship.
109

 

Keterangan gambar :  

1. Sebagai seorang dropshipper, maka wajib bagi kita untuk memasarkan 

barang dagangan dengan cara dari mulut ke mulut atau membuat toko 

online sendiri. 

2. Jika pembeli telah melihat barang yang kita jual, maka pembeli akan 

mengorder barang tersebut, kemudian membeli barang tersebut sesuai 

dengan harga jual dari  dropshipper (harga jual yang telah disepakati antara 

dropshipper dengan supplier). 
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3. Kemudian dropshipper  memesan   barang   kepada  supplier  sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh pembeli tersebut.  Barang akan 

dikirimkan oleh  supplier  kepada   pembeli   atas   nama dropshipper.
110

  

C. Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Dropship di Dierra Fashion Solo        

1. Mekanisme Penjualan di Dierra Fashion Solo 

 Setiap hari Ira selaku dropshiper di Dierra Fashion Solo akan 

mengupload gambar dagangannya melalui jejaring sosial. Di dalam laman 

Instagram dan Facebook, sudah tertera ciri-ciri barang yang terdapat pada 

gambar yang akan dijual, seperti harga, ukuran barang, warna, dan bahan 

dari barang tersebut. Apabila terdapat calon pembeli yang berminat, mereka 

akan menghubungi Ira melalui media chat whatsapp untuk memesan barang  

yang diinginkan calon pembeli. Setelah setuju dengan barang yang dibeli, Ira 

akan memesan barang  dan mengirim alamat konsumen tersebut ke supplier . 

kemudian Ira akan mentransfer uang ke rekening bank milik supplier, 

setelah itu supplier akan mengirim barang ke alamat yang diberikan Ira, atas 

nama Dierra Fashion Solo.
111

 

Sedangkan menurut salah satu konsumen Dierra Fashion Solo yang 

bernama Galuh,  dia memilih barang – barang  yang akan dia beli melalui 

Instagram yang dia akses di @dierrafash, kemudian setelah memilih barang 
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dia menghubungi Ira, selaku pemilik toko online Dierra Fashion Solo, 

melalui chat whatsapp, untuk mengetahui detail barang yang akan dia beli. 

Setelah cocok dengan pilihannya,  dia mentransfer uang ke rekening bank 

milik Ira. Setelah itu mengirim bukti pembayaran,  transaksi selesai, Galuh 

menunggu barang yang akan Ira kirim ke alamat  dia berikan
112

 

Berbeda dengan salah satu konsumen Dierra Fashion Solo yang 

bernama Tri Murni, dia memilih barang-barang yang akan dia beli melalui 

Facebook yang dia akses @dierrafashionsolo1, kemudian setelah memilih 

barang dia menghubungi Ira, selaku pemilik toko online Dierra Fashion 

Solo, melalui chat whatsapp, untuk mengetahui detail barang yang akan dia 

beli. Setelah cocok dengan pilihannya, Tri  dan Ira akan janjian bertemu di 

tempat yang mereka sepakati atau biasa disebut dengan Cash On Delivery ( 

COD ), setelah Ira memberikan barang kepada Tri, Tri akan membayar 

secara cash kepada Ira.
113

  

2. Prosedur Pemesanan oleh Pembeli 

Calon pembeli terlebih dahulu memilih barang yang ada di katalog 

online pada akun  instagram dan facebook. Setelah itu   pembeli berkomentar 

atau pesan lewat media chat whatsapp untuk menanyakan lebih detail, 

tentang barang yang akan dibeli.  Setelah itu, Ira menanyakan ketersediaan 
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produk yang dimaksud kepada supplier. Apabila barang yang dimaksud ada, 

maka segera Ira menyatakan booked/keep kepada  suppliernya  dan  

mengatakan  kepada  pembeli  untuk  segera melakukan pembayaran.
114

 

Sedangkan menurut salah satu konsumen Dierra Fashion Solo yang 

bernama Insan Latifah, dia memilih barang – barang  yang akan dia beli 

melalui jejaring sosial kemudian setelah memilih barang dia menghubungi 

Ira, selaku pemilik toko online Dierra Fashion Solo, melalui chat whatsapp 

untuk memesan barang
115

 

3. Prosedur Pembayaran 

Prosedur pembayaran pada Dierra Fashion Solo adalah melalui transfer   

ke rekening  milik  Ira. Dierra Fashion Solo  juga menerima pembayaran 

secara langsung, karena transaksi dapat dilakukan dengan cara Cash On 

Delivery ( COD). Nominal uang yang ditransfer adalah harga yang diperoleh 

Dierra Fashion Solo dari supplier beserta biaya packing, keuntungan yang 

diambil  Dierra Fashion Solo  beserta ongkos kirim barang yang dibeli dari 

alamat supplier menuju ke alamat pembeli. Apabila pembeli telah 

mentransfer sejumlah yang disepakati,  maka  Dierra Fashion Solo segera 
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membeli barang yang ia jual dan melakukan pembayaran kepada supplier  

beserta ongkos   kirim yang telah ia bebankan kepada pembeli.
116

 

Sedangkan menurut Nurul Lika, setelah cocok dengan pilihannya, dia 

mentransfer uang ke rekening bank milik Ira. Setelah itu dia memberikan 

tanda bukti pembayaran ke Ira.
117

 

4. Prosedur Pengiriman 

Setelah melakukan pembayaran kepada supplier, Ira memberikan 

alamat konsumernya kepada supplier untuk mengirimkan barang tersebut 

atas nama Dierra Fashion Solo. Sampai disini, pekerjaan Ira selesai, ia hanya 

menunggu supplier mengirimkan nomor resi pengiriman sebagai bukti 

bahwa barang yang dimaksud telah dikirim. Nomor resi tersebut ia kirimkan 

ke pembeli. Namun terkadang  Ira juga lansung mengirim sendiri barang 

yang Dierra Fashion Solo jual, tanpa perantara pihak supplier.
118

  

D. Kendala Peaksanaan Jual Sistem Dropship di Dierra Fashion Solo 

1. Konsumen tidak jadi membeli barang di Dierra Fashion Solo, padahal 

barang sudah di pesan Ira melalui supplier, sehingga barang tersebut 

harus dibatalkan pengirimannya, atau dikirim ke alamat Ira, karena sudah 
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terlanjur dibayar oleh Ira. Hal ini terkadang  dapat merugikan Ira sebagai 

pihak dropshiper dari Dierra Fashion Solo. 

2. Stok barang  yang  terdapat di supplier belum tentu ada, atau kosong. 

Sehingga Ira harus mencari barang  di supplier lainnya, atau memilih 

merk lain yang sama dengan barang  yang diinginkan oleh pembeli. 

3. Barang yang diupload oleh Ira melalui Instagram dan Facebook belum 

tentu cepat laku, karena selera konsumen yang berbeda-beda.  

4. Terkadang modal yang akan digunakan untuk membeli di supplier belum 

ada, karena modal tersebut digunakan untuk hal yang menjadi kebutuhan 

mendesak.
119

 

E. Pendapat Konsumen Mengenai Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem 

Dropship di Toko Online Dieerra Fashion Solo  

 Galuh Risna Putri, Mahasiswi di salah satu Universitas di Surakarta. 

Galuh adalah salah seorang pembeli di Dierra Fashion Solo melalui laman 

Instagram Dieerra Fashion Solo. Saat dikonfirmasi, dia mengaku tidak tahu 

bahwa Ira adalah seorang reseller sekaligus dropshipper. Namun dia mengaku 

tidak keberatan bahwa barang yang ia beli dijual dengan sistem dropship. 

Selama ini dia tidak menemukan barang yang ia inginkan dijual di tempat lain 

dengan harga yang lebih murah. Meskipun sebenarnya ada beberapa barang 

yang tidak sesuai dengan gambar dan ukuran yang terdapat di instagram. 

Ketika dia menanyakan hal tersebut, pihak dari toko online Dieerra Fashion 
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Solo mengatakan barang tersebut sebenarnya sama pada gambar, hanya saja 

gambar yang terdapat di Instagram terkena efek cahaya dari studio saat 

pengambilan gambar, sehingga sedikit berbeda dengan aslinya.
120

 

Nurul Lika adalah Ibu Rumah Tangga yang tinggal di Boyolali.  Nurul 

adalah pembeli  ( kosumen ) dan seorang dropshipper di Dierra Fashion Solo  

yang   hanya   pernah membeli sekali pada tersebut karena tidak puas dengan 

barang yang ia terima, karena barang tersebut berbeda merk yang ditawarkan 

Dierra Fashion Solo di laman Facebooknya.  Saat mengajukan  komplain, 

Nurul mengaku mendapat penjelasan dari pihak Dierra Fashion Solo bahwa 

barang tersebut sama, tetapi karena barang yang diinginkan Nurul kosong, 

sehingga diganti dengan merk lain tanpa mendapatkan konfirmasi terlebih 

dahulu apalagi ganti rugi.
121

 

Insan Latifah, Siswi  di salah satu SMA di Boyolali. Insan adalah salah 

seorang pembeli dan dropshiper di Dierra Fashion Solo. Dia membeli barang 

melalui laman Instagram Dierra Fashion Solo. Saat dikonfirmasi Insan 

mengaku sudah beberapa kali membeli barang di Dierra Fashion Solo untuk 

dijual kembali di toko online Instagram Wkwk Store Boyolali.  Selama ini dia 

membeli barang di Dieerra Fashion Solo karena barangnya murah dan 

terjangkau.  Meskipun sebenarnya ada beberapa barang yang telah ia terima 
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namun tidak sesuai dengan gambar dan ukuran yang tertuang pada deskripsi 

barang di laman Instagram Dierra Fashion Solo.  Insan sempat menanyakan 

hal tersebut, tetapi  pihak Dierra Fashion Solo mengatakan barang tersebut 

sebenarnya sama pada gambar, hanya saja gambar yang terdapat di instagram 

terkena efek cahaya dari studio saat pengambilan gambar, sehingga sedikit 

berbeda dengan yang asli. Karena pihak Dierra Fashion Solo tidak mengganti 

rugi dari barang tersebut, Insan mengaku tidak bisa menjual barang 

pesanannya ke pembelinya sehingga Insan mengalami kerugian dan barang 

tersebut akhirnya hanya dijadikan Insan sebagai stok barang di toko Wkwk 

Store Boyolali
122

 

Tri Murni adalah Ibu Rumah Tangga yang tinggal di Boyolali. Tri salah 

seorang pelanggan Dierra Fashion Solo., Tri juga  seorang  reseller untuk 

menjual barang yang ia ual kembali ke orang lain melalui status whatsappnya. 

Tri terbiasa membeli barang dengan cara cash on delivery order (COD). Saat 

dikonfirmasi, Tri mengaku tidak tahu bahwa Ira adalah seorang dropshiper. 

Namun ia mengaku tidak keberatan bahwa barang yang ia beli dijual dengan 

sistem dropship selama harga yang lebih murah. Meskipun terkadang barang 

yang Tri pesan, terlambat datang dari tanggal atau hari yang telah mereka 

sepakati di awal, sehingga Tri juga harus mengkonfirmasi kepada pembelinya 

untuk menunggu barang yang belum datang. Terkadang juga barang yang 
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datang tidak sama seperti yang dia pesan, seperti beda ukuran dan warna, 

sehingga Tri harus menanyakan kembali kepada pihak Dierra Fashion Solo. 

Namun lagi-lagi pihak Dierra Fashion Solo tidak dapat mengganti barang  

tersebut dan menjelaskan barang tersebut sebenarnya sama hanya terpengaruh 

pencahayaannya saat di studio foto. Oleh kerena itu, Tri juga mengalami 

kerugian karena pembelinya tidak mau menerima barang tersebut
123
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BAB IV 

ANALISIS  

 

A. Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Model Dropship Yang Diterapkan 

di Toko Online Diera Fashion 

Kemajuan teknologi merupakan salah satu dari bentuk dari imbas 

perkembangan  di  era  globalisasi.  Melalui  percepatan  kemajuan  teknologi 

komputer  dan  komunikasi,  menjadikan  peradaban  dunia  tanpa  batas. 

Kemajuan  teknologi  telah  membawa  sebuah  paradigma  baru  terutama 

dalam  dunia  bisnis.  Salah  satu  adanya  kemajuan  teknologi  ditandai 

dengan  semakin  mudahnya  dalam  akses  media  internet  yang  menjadikan 

kegiatan  bisnis  tidak  dibatasi  ruang  dan  waktu  karena  dapat  dilakukan 

setiap  saat.  Dengan  kemajuan  informasi  dan  teknologi  ini  pula  yang 

mendorong  berbagai  sektor  bisnis  atau  perdagangan  untuk  beralih  dari 

yang  pada  awalnya  menggunakan  dengan  sistem  manual  berganti  dengan 

sistem  komputerisasi,  baik dalam  produksi  hingga  distribusi.  Terutama 

dalam  hal  penjualan,  para  pebisnis  sudah  menggunakan  internet  sebagai 

alat  untuk  memasarkan  produknya,  dari  sinilah  muncul  istilah  bisnis 

online.
124
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Pada dasarnya bisnis dropship menguntungkan  banyak  orang, namun  

demikian masih dipertanyakan keabsahannya dalam Hukum Islam. Terlebih 

jika dropship dalam menjual produk lewat gambar itu tidak mengetahui secara 

detail produk yang akan dijual olehnya, sehingga konsumen seringkali  

dirugikan  karena  produk  riil  tidak  sesuai  dengan gambar yang  ditawarkan.  

Jika ditinjau  secara  sekilas  nampak  bahwa  dari sistem transaksi dropship 

tentunya  sistem  ini  juga  tidak  memenuhi dua  syarat tersebut  secara  

sempurna, yakni tidak sempurna dalam syarat wilayah di mana pihak 

dropshipper bukanlah pemilik barang yang hendak dijual.  Selain  itu juga  

terdapat  salah  satu  hadits  yang  menyatakan  tentang larangan menjual 

obyek yang tidak dimiliki.
125

  

Dalam sub bab ini penulis akan menganalisis transaksi jual beli dengan 

sistem Dropship di Dierra Fashion Solo sebagai berikut: 

1. Pilih Barang Belanja 

Calon pembeli terlebih dahulu memilih barang yang ada di katalog 

online pada akun Instagram dan Facebook. Setelah itu pembeli 

berkomentar atau pesan lewat media chat whatsapp untuk menanyakan 

lebih detail, tentang barang yang akan dibeli.  Setelah itu, Ira menanyakan 

ketersediaan produk yang dimaksud kepada supplier. Apabila barang 

yang dimaksud ada, maka segera Ira menyatakan booked/keep kepada  

suppliernya  dan  mengatakan  kepada  pembeli  untuk  segera melakukan 
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pembayaran.
126

 Dalam hal jual beli pembeli mendapat hak untuk memilih, 

meneruskan, atau membatalkan barang yang akan dibeli atau dalam 

hukum Islam disebut dengan hak khiyar. 

2. Informasi Tujuan Pengiriman 

Setelah melakukan pembayaran kepada supplier, Ira memberikan 

alamat konsumennya kepada supplier untuk mengirimkan barang tersebut 

atas nama Dierra Fashion Solo. Sampai disini, pekerjaan Ira selesai, ia 

hanya menunggu supplier mengirimkan nomor resi pengiriman sebagai 

bukti bahwa barang yang dimaksud telah dikirim. Nomor resi tersebut ia 

kirimkan ke pembeli. Namun terkadang  Ira juga lansung mengirim 

sendiri barang yang Dierra Fashion Solo jual, tanpa perantara pihak 

supplier.
127

 

Dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan tidak dapat diberikan 

secara langsung tetapi dengan bantuan jasa pengiriman yang tentunya 

pengirimannya harus jelas. Hal ini tidak mempengaruhi sah atau tidaknya 

jual beli namun dapat merugikan pihak pembeli, penyebabnya adalah 

akibat kesalahan dari pembeli sendiri karena memberikan alamat yang 

salah atau tidak lengkap. Seperti halnya barang yang diperjualbelikan, 

informasi tujuan pengiriman pun harus jelas, apabila terjadi kesalahan 
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atau kekeliruan memberikan informasi tujuan pengiriman maka barang 

yang dibeli tidak akan sampai ke alamat pengirim yang diinginkan oleh 

pembeli. Lain halnya jika kesalahan jika kesalahan pada pihak jasa 

pengiriman, maka pihak Diera Fashion dapat memberikan klaim terhadap 

jasa pengiriman tersebut. 

3. Informasi Biaya Pengiriman dan Jangka Waktu Pengiriman 

Sebenarnya dalam jual-beli melalui internet terjadi dua transaksi 

yaitu pertama transaksi terhadap barang yang dibeli dan yang kedua 

adalah transaksi jasa pengiriman. Seperti yang telah dijelaskan di atas, 

barang yang dibeli tidak dapat diterima langsung namun dengan bantuan 

jasa pengiriman. Pembeli dapat mengetahui berapa biaya yang harus 

dibayar dan jangka waktu pengirimannya, dapat diketahui dalam 

informasi biaya pengiriman, adapun besar kecilnya tergantung pada berat 

dan lokasi tujuan pengiriman. 

4. Informasi Metode Pembayaran 

Prosedur pembayaran pada Dierra Fashion Solo adalah melalui 

transfer ke rekening milik Ira. Dierra Fashion Solo juga menerima 

pembayaran secara langsung, karena transaksi dapat dilakukan dengan 

cara Cash On Delivery ( COD). Nominal uang yang ditransfer adalah   

harga yang diperoleh Dierra Fashion Solo dari supplier beserta biaya 

packing, keuntungan yang diambil Dierra Fashion Solo beserta ongkos 

kirim barang yang dibeli dari alamat supplier menuju ke alamat pembeli. 
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Apabila pembeli telah mentransfer sejumlah yang disepakati,  maka 

Dierra Fashion Solo segera membeli barang yang ia jual dan melakukan 

pembayaran kepada supplier beserta ongkos kirim yang  telah ia 

bebankan kepada pembeli.
128

  

Metode pembayaran yang dapat digunakan oleh pembeli di Diera 

Fashion, salah satunya ialah dengan transfer melalui ATM BCA. 

Pengiriman barang yang dibeli oleh Diera Fashion setelah barang tersebut 

telah dibayar, adapun alasannya ialah kepastian bahwa pembeli memang 

berminat dan berkeinginan untuk membeli barang itu. 

5. Bukti Pemesanan 

Bukti pemesanan diperoleh dari hasil transaksi oleh pembeli dan 

penjual. Bukti transaksi ini sama fungsinya seperti jual beli secara 

langsung yaitu sebagai bukti pembelian, apabila ada kesalahan atau 

kekeliruan maka kedua belah pihak bisa menggunakan bukti ini. Dalam 

bukti ini berisi kode pembelian, kode pembelian digunakan untuk kode 

pembayaran agar tidak keliru dengan pembelian pembeli lain. Intinya 

adalah adanya bukti dan kejelasan kepastian dari kedua belah pihak yang 

bertransaksi. 
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6. Status Pemesanan (Status Order) 

 Pembeli dapat mengetahui apakah barang yang dibeli sudah dikirim 

atau belum, pembeli juga dapat meneruskan atau membatalkan barang 

yang dibeli dengan menanyakan langsung kepada penjual, adapun unsur 

yang terkandung adalah khiyar terhadap barang yang akan dibeli. 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sitem Dropship Yang 

Diterapkan di Toko Online Diera Fashion 

 Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam 

menjalankan akad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. 

Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut 

tidak sah atau haram. Dalam pelaksanaan akad jual beli ada rukun yang harus 

dipenuhi. Akan penulis bagi beberapa sub bab diantaranya adalah: 

1. Para Pihak Yang Terkait Dalam Transaksi 

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, dalam hal jual 

beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan 

persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid, yakni ia harus 

memiliki ahliyah, wilayah dan iradah. Ahliyah di sini bermakna, 

keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. 

Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh dan berakal. 

Wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang 

mendapat legalitas syar‟i untuk melakukan transaksi atas suatu objek 

tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali 
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atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan 

otoritas untuk mentransaksikannya.
129

 Sedangkan iradah bermakna 

adanya kehendak mengadakan akad yang harus ada pada waktu 

mengadakan akad. 

a. Penjual 

Seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau 

mendapat izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya. Diera Fashion Solo 

tidak memiliki barang sendiri dan tidak mempunyai izin untuk 

menjualnya. Dalam jual beli model dropshipping di toko online Diera 

Fashion Solo di sini penjual menggunakan fasilitas jejaring internet 

untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan 

diperjualbelikan. Tempat penjualannya melalui Facebook dan 

Instragram. 

Untuk rukun yang pertama ini dari Diera Fashion belum jelas 

bahwa penjual (Diera Fashion) tidak memiliki barang yang dijual dan 

tidak sesuai dengan rukun jual beli. Menurut penulis seharusnya penjual 

(Diera Fashion) menjadi agen resmi atau distributor di sebuah toko agar 

akad jual beli ini sah dilakukannya. Karena secara prinsip status Diera 

Fashion adalah wakil bagi pemilik barang. Diera Fashion bisa 

melakukan transaksi dengan cara apapun, baik offline atau online. 
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Sebagaimana yang dibenarkan untuk menjualnya secara tunai atau 

secara kredit dengan harga yang Diera Fashion tentukan atau sesuai 

kesepakatan. 

b. Pembeli 

Seorang pembeli diperbolehkan bertindak dalam arti bukan orang 

kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk 

membeli. Sedangkan akad jual beli secara online yang diterapkan di 

Diera Fashion tidak jelas pembelinya bisa saja anak kecil karena dalam 

transaksi akadnya dalam bentuk maya dan tidak tatap muka secara 

langsung. 

Jika disimpulkan dalam transaksi akad secara online yang 

diterapkan oleh Diera Fashion bahwa sudah dijelaskan sebelumnya di 

Bab 3 dalam akad secara online seorang pembeli bisa memilih sesuai 

dengan produk, bentuk, warna, modelnya, dan kualitasnya. Sehingga 

pembeli di sini dalam keadaan waras dan mempunyai akal sehat. 

Sedangkan untuk pembayarannya dengan mentransfer di rekening bank 

yang dari Diera Fashion tujukan. Sedang seorang pembeli tersebut 

dewasa yang mempunyai izin untuk membeli. 

 Penulis menyimpulkan bahwa pembeli tersebut dewasa karena 

dalam suatu hak bank pasti sudah mempunyai prosedur konsumen 

tersebut termasuk orang sudah dewasa yang memiliki izin untuk 

membuat rekening di suatu bank tersebut. Dari bank membolehkan 
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orang tersebut membuat rekening berarti orang tersebut sudah dewasa 

dan mempunyai izin untuk membuat rekening. Tinjauan penulis dari 

rukun kedua akad jual beli secara online di Diera Fashion tidak ada 

masalah sudah sesuai dengan rukun akad. 

2. Objek Transaksi 

a. Barang yang diakadkan 

Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, suci, 

memberi manfaat menurut syara‟, tidak dibatasi waktunya, dapat 

diserahterimakan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, dan 

diketahui (dilihat) pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. 

Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai barang 

yang diakadkan dalam akad jual beli secara online di Diera Fashion 

belum memenuhi kriteria karena barang yang dijual bukan milik si 

Diera Fashion walaupun pada saat memesan pembeli bisa melihat 

produk-produk dari Diera Fashion dengan ciri-ciri yang pembeli 

inginkan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa barang yang diakadkan 

dalam akad secara online di Diera Fashion tidak sesuai dengan syarat 

akad. Dalam akad yang ketiga ini penulis berpendapat ada masalah 

atau tidak sesuai dengan syarat akad secara syar‟i. Karena si penjual 

tidak memiliki barang yang dijualnya. 
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b. Adanya kejelasan 

Kejelasan adalah salah satu hal yang terpenting dalam jual beli, 

kejelasan ini harus ditunjukkan oleh kedua belah pihak. Pihak pertama 

selaku penjual menawarkan barang dagangannya (baju anak-anak 

hingga dewasa) lengkap dengan ciri-ciri baju tersebut dan juga 

memberikan informasi tentang pengirimannya, kemudian pihak 

pembeli harus memberikan informasi-informasi yang jelas tentang 

identitas, cara pembayarannya, dan tujuan pengirimannya. 

Ini sesuai dengan layanan yang ada dalam toko online di Diera Fashion 

Solo  yang semuanya menggunakan tulisan dan gambaran untuk 

mempermudah jalannya akad yang memang kedua belah pihak yang 

melakukan akad tidak memungkinkan untuk bertemu muka. Pihak 

penjual menggunakan dengan cara menampilkan gambar barang 

dagangannya (pakaian anak-anak, remaja, dan lain-lain), harga, 

ukuran, warna, dan berat barang tersebut. Penjual mencetak hasil 

transaksi dalam bentuk bukti pembelian. Pendapat penulis tidak ada 

masalah dalam arti sesuai dengan rukun akad. 

c. Kerelaan kedua belah pihak  

Adanya kerelaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. 

Sehingga akad jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari 

dua pihak. Pihak pembeli diharuskan untuk membayar barang yang 

dibeli dan juga biaya pengiriman, hal ini dikarenakan barang yang 
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dijual melalui internet tidak dapat diserahkan secara langsung kepada 

pembeli namun dengan bantuan jasa pengiriman. 

Maka di sini ada kerelaan dari pembeli untuk kesediaanya membayar 

biaya pengirimannya juga. Tidak ada unsur pemaksaan, pembeli bebas 

untuk memilih barang yang akan dibeli serta juga pilihan antara 

melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Penjual harus jelas 

mengenai mau beli barang tersebut atau tidak, informasi itu bisa lewat 

sms atau telepon kepada pihak penjual. Bukan hanya seorang pembeli 

saja yang harus percaya kepada penjual, namun penjual juga harus 

menanam kepercayaan kepada pembeli, dan harus didasari adanya 

kejujuran antara kedua belah pihak. 

Kemudian Islam telah menegaskan bahwa membolehkan transaksi 

jual beli dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut. Allah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan segala bentuk 

transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan 

barang yang diperjualbelikan). Konsep garar dapat dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu:  

1) Unsur resiko yang mengandung keraguan, problemalitas, dan 

ketidakpastian secara dominan 

2) Unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan 

oleh salah satu pihak terhadap pihak lain 
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Kitab suci Al-Quran dengan tegas melarang semua transaksi bisnis 

yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, 

hal itu dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan 

dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam 

suatu bisnis atau sejenisnya.
130

 

 Hukum Islam melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur 

gharar. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh 

kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa 

seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW Riwayat Abu Daud 

dan Tirmidzi, sebagai berikut:  

 َلَ تَِبْع َما لَْيَس ِعْنَدكَ 

“Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu”.
131

 

Ketahuilah bahwa kita tidak boleh memperjualbelikan suatu barang 

sebelum kita terima dengan sah, jika ia berbentuk suatu yang ditakar, atau 

ditimbang, atau dihitung  menurut kesepakatan para Imam. Demikian juga jika 

buan selain ini,  menurut pendapat yang benar dari dua pendapat para ulama. 

Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW Riwayat Imam Ahmad: 

 إذا اشرت يت شينا فًل تبعو حتَّ تقبضو   
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“Jika engkau membeli sesuatu, maka  janganlah engkau jual dia hingga 

engkau menerimanya”
132

 

 
Abu Dawud meriwayatkan bahwa Nabi SAW melarang menjual sesuatu 

barang yang ia beli hingga orang menerima barang itu dari penjualnya. Ibnu 

Taimiyah dan muridnya Ibnu Qoyyim berkata: “alasan melarang menjual 

barang sebelum menerimanya adalah  karena orang yang membelinya tidak 

dapat menerima barang itu darinya, mengingat  penjualnya dapat 

menyerahkan barang itu dan bisa pula tidak. Terutama jika ia melihat  bahwa 

pembelinya telah mendapat untung tentu ia akan berusaha membatalkan 

penjualannya itu. Caranya dengan mengingkari jual beli itu atau mencari-cari 

celah untuk  membatalkannya. 

 Hikmah pelarangan jual beli tanpa menerima barang, yaitu barang 

tersebut masih berada dalam tanggungan penjual yang apabila terdapat 

kerusakan maka sepenuhnya jadi tanggung jawab penjual. Apabila pembeli 

menjual dalam kondisi tersebut dan mendapatkan untung, maka keuntungan 

tersebut merupakan keuntungan barang yang tanpa cacat. Berdasarkan hal 

tersebut, pelarangan jual beli yang hanya menguntungkan tanpa kesediaan 

menanggung resiko. Berdasarkan dalil-dalil di atas tentang larangan jual beli 

yang mengandung sebab garar, di mana barang yang diperjualbelikan tidak 

diketahui dropshipper secara jelas. Dropshipper hanya melihat foto barangnya 

tanpa melihat barangnya secara langsung serta barang tersebut masih berada 
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di tangan supplier. Oleh karena itu jual beli tersebut mengandung adanya 

kerugian salah satu pihak yang bertransaksi. 

Kemudian jual beli menggunakan sistem dropship ini juga mengandung 

unsur gharar yang dilarang dalam Islam. Sebab-sebab  gharar Ibnu  Rusyd  

mengklasifikasikan  sebab  dua  faktor  penyebab  rusaknya  akad  jual beli.  

Pertama,  adalah  faktor  dzatiyah (internal)  jual  beli.  Faktor  ini  disebut  

juga sebagai  sumber  utama  rusaknya  akad.  Kedua,  faktor  ini  adalah  

karena  faktor  luar (eksternal) yaitu sebab utama rusaknya jual beli. Ada dua 

unsur utama penyebab gharar, yaitu: 

1. Karena tidak mengetahui barang 

2. Karena  terbitnya  keraguan  barang  yang  menjadi  penukar  harganya 

disebabkan adanya dua pilihan yang sulit dita’yin atau ditentukan. Ibnu  

Rusyd  mengklasifikasikan  model-model  gharar  karena  tidak  

mengetahuinya pembeli: 

a. Ada kalanya karena faktor tidak mengerti barang yang dijual. 

b. Tidak mengetahui klasifikasi harga dan barang atau tidak tahu 

kadarnya. 

c. Ada kalanya juga tidak tahu wujud barang. 

d. Sulit menguasai barang, sulit untuk diserahterimakan.
133

 

Bentuk-bentuk jual beli gharar adalah sebagai berikut: 
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1. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada 

waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. 

2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. 

3. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih 

yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk 

transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad. 

4. Tidak ada kepastian obyek akad, karena ada dua obyek akad yang 

berbeda dalam satu transaksi. Kondisi obyek akad, tidak dapat dijamin 

kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
134

 

C. ANALISIS UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI SISTEM 

DROPSHIP DI DIERRA FASHION SOLO 

 Perlindungan  terhadap  konsumen  dipandang  secara  material 

maupun  formal  makin  terasa  sangat  penting,  mengingat  makin  lajunya 

ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  merupakan  motor  penggerak  bagi 

produktivitas  dan  efisiensi  produsen  atas  barang  atau  jasa  yang 

dihasilkannya  dalam  rangka  mencapai  sasaran  usaha.  Dalam  rangka 

mengejar  dan  mencapai  kedua  hal  tersebut,  baik  langsung  atau  tidak 

langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. 
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Dengan  demikian,  upaya-upaya  untuk  memberikan  perlindungan  

yang memadai  terhadap  kepentingan  konsumen  merupakan  suatu  hal  

yang penting  dan  mendesak  untuk  segera  dicari  solusinya,  terutama  di 

Indonesia,  mengingat  sedemikian  kompleksnya  permasalahan  yang 

menyangkut  perlindungan  konsumen,  lebih-lebih  menyongsong  era  

perdagangan  bebas  yang  akan  datang.  Konsumen  yang  keberadaannya 

sangat  tidak  terbatas  dengan  strata  yang  sangat  bervariasi  menyebabkan 

produsen  melakukan  kegiatan  pemasaran  dan  distribusi  produk  barang 

atau  jasa  dengan  cara  seefektif  mungkin  agar  dapat  mencapai  konsumen 

yang  sangat  majemuk  tersebut. 

 Untuk  itu  semua  cara  pendekatan diupayakan  sehingga  mungkin  

menimbulkan  berbagai  dampak,  termasuk keadaan yang menjerumuskan 

pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak  terpuji  yang  berawal  dari  

iktikad  buruk.  Dampak  buruk  yang  lazim terjadi, antara lain menyangkut 

kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan 

pemalsuan dan sebagainya.
135

 

  Karena posisi konsumen yang lemah maka harus dilindungi oleh 

hukum.  Salah  satu  sifat  sekaligus  tujuan  hukum  itu  adalah  memberikan 

perlindungan  (pengayoman)  kepada  masyarakat.  Jadi  sebenarnya  hukum 

konsumen  dan  hukum  perlindungan  konsumen  adalah  dua  bidang  hukum 
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Celiina Tri Siwi Ristianti, Hukum Perlindungan Konsmen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 
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yang  sulit  dipisahkan  dan  ditarik  batasnya.  Ada  juga  yang  berpendapat, 

hukum  perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  dari  hukum  konsumen 

yang  lebih  luas
136

 

Hukum Perlindungan Konsumen yang menganut asas-asas atau kaidah-

kaidah bersifat  mengatur dan juga mengandung sifat yang  melindungi  

kepentingan  konsumen. Adapun  hukum  konsumen  diartikan  sebagai   

keseluruhan  asas-asas  dan kaidah-kaidah  hukum  yang  mengatur  hubungan  

dan  masalah  antara berbagai  pihak  satu  sama  lain  berkaitan  dengan  

barang  atau  jasa konsumen,  di  dalam  pergaulan  hidup
137

 

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak 

konsumen. Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak konsumen 

dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu: 

1. Hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik 

kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.  

2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar  

3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan 

yang dihadapi
138

 

                                                           
        

136
Ibid., hlm. 5. 

 

        
137

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo,  Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2007), hlm. 2. 

  

        
138

Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), hlm. 

25. 



93 
 

 
 

  Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan 

hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan 

martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong 

pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa 

tanggung jawab. Penerapan peraturan hukum perlindungan konsumen 

seringkali merefleksi ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha dan 

konsumen. Secara historis, konsumen dianggap pihak yang lebih lemah dalam 

transaksi bisnis sehingga aturan-aturan serta regulasi khusus dikeluarkan 

untuk melindungi kepentingan konsumen.
139

 

Penulis dapat menganalisis hasil observasi di lapangan dan hasilnya 

memberikan jawaban bahwa dalam bertransaksi, Dierra Fashion Solo tidak 

mengatakan kepada pembeli bahwa ia sebagai droshipper, sehingga belum 

memenuhi semua tanggung jawab akad jual beli. 

 Ada beberapa resiko dari pada pelaksanaan praktek jual beli sistem 

dropship pada toko online Dierra Fashion Solo. Resiko tersebut baik dari 

dropshipper atau konsumen. menurut Ira sebagai dropshipper, resiko yang 

terjadi yaitu:  

1. Dropshipper tidak mengetahui langsung detail barang yang dipesan 

karena barang dikirim langsung ke alamat konsumen. 

2. Tidak dapat melakukan total kontrol terhadap barang yang dipesan. 
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3. Kehilangan  pelanggan  karena  respon  yang  lama karena sebagai 

dropshipper perlu waktu juga untuk konfirmasi barang ke supplier yang 

mengetahui keadaan barang yang dipesan.  

4. Stok yang dijual melalui online terbatas, jadi seringkali mengecewakan 

konsumen.
140

 Dan berikut resiko yang terjadi sebagai konsumen Dierra 

Fashion Solo: 

a. Ketidakjelasan Dierra Fashion Solo selain sebagai reseller sekaligus 

dropshipper dalam profil/identitasnya kepada konsumen. Sehingga 

sering menimbulkan banyak kendala dan kerugian maupun komplain di 

lapangan dikarenakan pihak Dierra Fashion Solo tidak memiliki barang 

secara langsung.  

b. Tidak terpenuhinya kewajiban dropshipper di Dierra Fashion Solo 

terhadap hak pembeli atas ganti rugi apabila barang tidak sesuai dengan 

produk yang dijual. Dalam hal ini dropshipper hanya memberikan 

penjelasan terkait barang yang  diterima berbeda dengan  produk yang di 

tawarkan kepada pembelinya dengan alasan  karena cahaya yang terdapat 

di foto studio memberikan efek yang berbeda dengan barang yang 

duiupload di jejaring sosial
141
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 Maka dari itulah pemerintah membentuk UUPK yang tertulis pada 

Pasal 4 menyebutkan di poin pertama yaitu “Hak atas kenyamanan, 

keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa”. Tentunya 

dengan adanya peraturan seperti ini jual beli online yang merugikan 

masyarakat bisa teratasi sekaligus memberikan rasa aman kepada 

konsumen.
142

 

 Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan pada pasal 4 UUPK 

menjelaskan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi 

danatau penggantian, pembeli berhak memilih barang dan mendapatkan 

barang sesuai dengan harga dan jaminan dari pihak penjual, pembeli juga 

berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

barang yang akan ditransaksikan, apabila barang dan jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan pembeli juga 

mendapatkan hak untuk didengar keluhannya dan pendapatnya mengenai 

barang yang telah dibelinya.
143
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan pembahasan dari seluruh materi yang diuraikan di atas 

mengenai  Praktek  Jual  Beli  Sistem Dropship  Dalam Pandangan Hukum 

Islam dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Hukum  

Perlindungan  Konsumen dan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Transaksi jual beli online dengan sistem dropship di Dierra Fahion 

merupakan jual beli di mana pemilik toko tidak perlu memiliki barang 

secara fisik dan hanya bermodalkan foto barang dari supplier yang 

diunggah di jejaring sosial. Pemilik toko atau bisa disebut dropshipper ini 

juga diuntungkan dalam hal proses pengiriman barang karena akan dikirim 

lagsung oleh supplier ke konsumen toko Dierra Fashon Solo.  Barang akan 

dikirim setelah konsumen melunasi tagihan pembelian yang ditransfer ke 

rekening pemilik toko yang emudianakan ditransfer ke supplier. 

Namun tentunya dalam sistem dropship selain menguntugkan berbagai 

ihak tentunya juga tak luput dari beragam kekurangan yang merugikan 

pihak-pihak terkait, seperti pemilik toko online Dierra Fashion Solo tidak 

bisa mensortir kualitas barang sebelum barang dikirim ke konsumennya 

dikarenakan tidak memiliki barang secara fisik, hal ini tentu berimbas pada 

kepuasan konsumennya. Tak jarang juga kehilangan konsumen/pelanggan 
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karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan seperti merk tidak 

sama, warna berbeda dengan yang di foto, ukuran barang tidak sesuai, atau 

barang tidak kunjung datang. Apalagi pihak Dierra Fashion Solo sendiri 

tidak mau ganti rugi jika mendapat komplain dari kosumennya.  

2. Setelah menilik jual beli sistem dropship di toko online Dierra Fashion 

Solo maka telah disimpulkan bahwasanya Hukum Islam melarang jual beli 

barang yang belum dimiliki oleh penjual dan mengadung unsur gharar 

sebagaimana diperkuat oleh banyak hadist yang telah disebutkan di bab-

bab sebelumnya. Karena dropshipper tidak mengetahui bentuk riil barang 

yang ia pesan sehingga transaksi tersebut mengandung sebab unsur gharar 

karena barang yang diperjualbelikan tidak diketahui dropshipper secara 

jelas. Dopshipper hanya melihat foto barangnya tanpa melihat barangnya 

secara langsung serta barang tersebut masih berada ditangan supplier. Jual 

beli dengan sitem dropship juga memungkinkan adanya kerugian salah satu 

pihak yang bertransaksi, sehingga berdasarkan kaidah umum muamalah 

maka transaksi jual beli seperti ini hasilnya adalah tidak sah. 

Sementara berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun  1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen ada beberapa  hubungan  hukum yang  dapat  

timbul  dari  proses  transaksi  sistem dropship  antara  dropshiper dengan  

konsumen. Hak  dan  kewajiban para  pihak  timbul dari hubungan hukum 

tersebut.  Hak-hak  dan  kewajiban  para  pihak sudah  diatur  dalam  pasal 

7 Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  
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Konsumen, Prakteknya dalam transaksi dropship tidak berjalan sesuai yang  

diperjanjikan. Seperti adanya barang  yang sesuai  pesanan,  barang  tak  

kunjung datang. Konsumen juga tidak mendapatkan ganti rugi yang 

menjadi kewajban pihak dropshiper. Kebanyakan para pihak 

menyelesaikan dengan cara damai karena memang seperti itulah kendala 

yang sering timbul dalam transaksi jual beli online terutama sistem 

dropship. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan 

saran  - saran sebagai berikut: 

1. Untuk Dropshiper  

Transaksi jual beli dropship merupakan  usaha  yang  menguntungkan 

bagi kedua belah pihak, hendaknya para pihak dropshipper maupun 

supplier lebih memperhatikan keutamaan pelayanan & hak-hak 

konsumen untuk meminimalisir transaksi yang bisa menimbulkan 

kerugian & kekecewaan dari pihak konsumen. Dan hendaknya sebuah 

transaksi selalu dilandasi prinsip keterbukaan, jujur, dan tanggung jawab.  

2. Untuk Konsumen  

Untuk menghindari penipuan, hendaknya mencari tahu asal usul dan 

reputasi toko online terlebih dahulu. Dan juga biasakan untuk membaca 

deskripsi barang secara detail dan menanyakan ketersediaan stock barang 

kepada penjual sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pengiriman 
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barang atau barang cacat akan mempermudah konsumen untuk 

mengajukan komplain kepada penjual. 
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LAMPIRAN 1 

Transkip Hasil Wawancara dengan Pihak Dropshipper Dierra Fashion Solo 

Narasumber : Irawati Latifah 

 

Penulis : Sejak kapan anda Toko online Dierra Fashion Solo dirintis? 

Irawati Latifah : Sejak Tahun 2015, saat itu saya sedang KKN. Nah dari teman KKN 

saya, saya diajari untuk berbisnis online. Kemudian saya mulai membuka toko online 

Fashion Solo di tahun itu juga. Saya membuka toko online Dierra Fashion Solo di 

laman Instagram dan facebook. 

Penulis: Bagaimana cara melakukan jual beli melalui  media sosial pada toko online 

anda? 

Irawati Latifah : Jadi saya menjual barang dari toko orang lain, kemudian setelah saya 

mendapatkan gambar dari toko lain yang sering saya sebut supplier, saya akan 

mengapload gambar dagangan di laman intagram dan facebook saya, kalau ada orang 

yang membeli barang, saya akan menayakan ke pihak supplier saya, jika barangnya 

ada saya beli barang tersebut, jika tidak ada saya coba di toko lain. 

Penulis: Bagaimana proses pemebelian barang pada toko online Dierra Fashion Solo? 

Irawati Latifah : Konsumen saya akan melihat – melihat barang jualan saya di laman 

instagram dan facebook, kemudian mereka menghubungi saya lewat  chat whatsapp 

dan meraka akan menayakan kedetailan barang yang akan mereka beli.  

Penulis: Bagaimana proses pembayaran barang pada toko online Dierra Fashion solo 

ke konsumen?   
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Irawati Latifah : Setelah cocok dengan barang yang akan mereka jual, dan istilahnya 

di keep, saya akan mengirimkan nomor rekening saya kekonsumen saya, nah setelah 

itu mereka akan mengirim uang / mentransfer uang, meraka akan mengirim bukti 

kiraman uang tersebut ke saya. Setelah mereka kirim saya barang bukti itu saya  

lansung membeli barang yang sudah disepakati tersebut ke supplier saya. 

Penulis: Bagaimana proses pengiriman barang pada toko online Dierra Fashion solo 

ke konsumen?  

Irawati Latifah : Nah setelah saya membeli barang  yang di inginkan konsumen saya, 

supplier saya akan mengirim barang  tersebut ke alamat konsumen saya. Nanti kalau 

konsumen saya meminta lewat COD, baru di kirimkan ke alamat saya. 

Penulis: Apakah anda mengechek barang tersbut sebelum di kirim? 

Irawati Latifah : Tidak mbak, karena terkadang toko supplier saya berada di luar kota. 

Jadi saya tidak sempat mengechek barangnya. Jadi barang  tersebut langsung di kirim 

supplier saya ke alamat konsumen. Nah kalau konsumen saya meminta COD, baru 

barang tersebut akan di kirim ke alamat saya, itupun lansung saya berikan ke 

konsumen saya, soalnya kalau saya chek dulu akan merusak bungkusan dari barang 

itu, jadi ya ga saya check dulu.  

Penulis : Apakah anda menyetok barang – barang yang anda kirimkan pada media 

sosial / toko online Dierra Fashion solo? 

Irawati Latifah : Tidak saya tidak menyetock barang yang saya jual, saya ambil dari 

toko supplier. Ketika ada yang akan membeli barang, saya baru menghubungi pihak 

supplier, jadi barang masih ada di supplier. 

Penulis: Apa saja jenis barang – barang yang pernah anda jual melalui  media sosial 

pada toko online Dierra Fashion Solo? 
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Irawati Latifah : Banyak ya mbak, berbagai jenis aksesoris fashion seperti pakaian, 

jilbab, dompet, tas, dan sepatu, mukena, dan baju anak – anak. 

Penulis: Apa kendala dan kemudahan yang anda alami dalam menjalankan transaksi 

ini? 

Irawati Latifah : Kendala yang sering saya alami jika stock barang dari pihak supplier 

kosong, padahal konsumen sudah mengirim uang ke rekening saya, sehingga saya 

harus menunggu barang itu tersedia lagi. Akirnya pengeriman barang ke konsumen, 

mundur. Nah terkadang konsumen pada komplain. Kemudian kadang barang yang 

saya upload juga lama lakunya, jadi harus tau selere konsumen dengan baik. 

Terkadang konsumen juga sering tidak jadi membeli barang yang di pilih, akirnya 

saya harus mengcancel barang orderan ke pihak supplier, atau barang yang sudah 

terlanjur saya beli, ya saya stock untuk pribadi. 

Penulis: Apakah ada konsumen anda yang mengomplain barang yang anda jaul? 

Irawati Latifah : ya mbak, pasti ada. Ya itu tadi kadang barang yang di kirim 

terlambat datang, akhirnya saya harus menjelaskan karena menunggu barangnya 

ready lagi, atau alasan pihak jasa pengiriman yang memang bermasalah. Terkadang 

konsumen juga mengeluh tentang barang yang mereka pesan tidak sesuai dengan 

yang di gambar.  Kemudian saya jelaskan, barang tersebut sebenarnya sama, hanya 

saja saat pemotretan di studio pencahayaannya berbeda, sehingga yang digambar 

tampak lebih bagus dari pada aslinya, padahal sebenarnya barang sama saja. 

Penulis: Apakah anda  mengganti rugi atas barang yang di komplain oleh konsumen ? 

Irawati Latifah : Tidak mba, saya hanya menjelaskan bahwa itu pengaruh  cahaya di 

studio foto, sebenarnya barangnya sama. Terkadang saya takut juga, itu hanya alasan 

konsumen untuk tidak jadi memebeli barang tersebut. 
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Lampiran 2 

Transkip wawancara konsumen  Dierra Fashion Solo  

Narasumber : Galuh Risna 

 

Penulis :  Seberapa sering anda  berbelanja di toko online Dierra Fashion Solo ? 

Galuh Risna: Lumayan sering saya membeli barang  di toko online Dierra Fashion 

Solo. 

Penulis : Apakah anda tahu bahwa pihak Dierra Fashion Solo adalah dropshipper dari 

toko lain? 

Galuh Risna: Tidak. Saya hanya tau bahwa barang yang Dierra Fashion Solo jual 

adalah milik toko tersebut. Tapi jika memang di toko online Dierra Fashion Solo 

menerapkan sistem dropship, saya tidak keberatan, asal harganya murah. 

Penulis: Bagaimana cara  membeli barang pada toko online Dierra Fashion solo? 

Galuh Risna: Saya akan melihat – melihat barang yang terdapat di laman instagram 

toko online Dierra Fashion solo, kemudian setelah saya memilih barang tersebut, saya 

menghubungi admin  lewat  chat whatsapp dan meraka akan menayakan kedetailan 

barang yang akan saya beli. Kemudian setelah saya membayar barang yang akan saya 

beli, saya akan mengirim alamat saya ke pihak toko online Dierra Fashion solo  

Penulis: Bagaimana proses pembayaran barang pada toko online Dierra Fashion solo?   

Galuh Risna: Setelah cocok dengan barang yang akan saya beli, saya akan 

mengirimkan nomor rekening yang diberikan pihak toko online Dierra Fashion solo, 

setelah berhasil saya kirim, saya akan mengirim bukkti transferan ke pihak toko 
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online Dierra Fashion solo, setelah itu saya menunggu barang tersebut dikirim ke 

alamat saya 

Penulis : Apakah kualitas barang di toko online Dierra Fashion Solo sama seperti apa 

yang ditawarkan di laman instagram dan facebook? 

Galuh Risna: Kadang sama, tapi lebih sering barangnya tidak sesuai dengan gambar 

yang ada di laman Instagram. 

Penulis: Apakah anda mengomplain barang yang anda beli ? 

Galuh Risna: Iya mba, saya tanyakan kenapa barangnya bisa beda, tidak sesuai 

dengan yang ada di laman Instagram. Pihak toko online Dierra Fashion Solo 

menjawab kalau itu barang yang sama, tapi hanya pengaruh pencahayaan di studio 

foto saat pengambilan gambar. 

Penulis: apakah anda merasa di rugikan oleh pihal di toko online Dierra Fashion 

Solo? 

Galuh Risna: Lumayan sih mba, kecewa ya karena barangnya tidak sesuai dengan apa 

yang saya inginkan 

Penulis: Apakah anda  mendapat ganti rugi atas barang yang anda komplain pada 

pihak Dierra Fashion solo? 

Galuh Risna: Tidak mba, saya hanya mendapat penjelasan bahwa itu pengaruh  

cahaya di studio foto, sebenarnya barangnya sama.  
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Lampiran 3 

Transkip wawancara konsumen  Dierra Fashion Solo 

Narasumber: Nurul Lika 

 

Penulis :  Seberapa sering anda  berbelanja di toko online Dierra Fashion Solo ? 

Nurul Lika; Hanya sekali saya membeli barang  di toko online Dierra Fashion Solo. 

Penulis : Apakah anda tahu bahwa pihak Dierra Fashion Solo adalah dropshipper dari 

toko lain? 

Nurul Lika: Tidak. Saya hanya tau bahwa barang yang Dierra Fashion Solo jual 

adalah milik toko tersebut.  

Penulis: Bagaimana cara  membeli barang pada toko online Dierra Fashion solo? 

Nurul Lika: Saya akan melihat – melihat barang yang terdapat di laman facebook 

toko online Dierra Fashion solo, kemudian setelah saya memilih barang tersebut, saya 

menghubungi admin  lewat  chat whatsapp dan meraka akan menayakan kedetailan 

barang yang akan saya beli. Kemudian setelah saya membayar barang yang akan saya 

beli, saya akan mengirim alamat saya ke pihak toko online Dierra Fashion solo  

Penulis: Bagaimana proses pembayaran barang pada toko online Dierra Fashion solo?   

Nurul Lika: Setelah cocok dengan barang yang akan saya beli, saya akan 

mengirimkan nomor rekening yang diberikan pihak toko online Dierra Fashion solo, 

setelah berhasil saya kirim, saya akan mengirim bukkti transferan ke pihak toko 

online Dierra Fashion solo, setelah itu saya menunggu barang tersebut dikirim ke 

alamat saya 
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Penulis : Apakah kualitas barang di toko online Dierra Fashion Solo sama seperti apa 

yang ditawarkan di laman instagram dan facebook? 

Nurul Lika: Barangnya tidak sesuai dengan gambar yang ada di laman facebook, 

bahkan merknya berbeda. 

Penulis: Apakah anda mengomplain barang yang anda beli ? 

Nurul Lika: Iya mba, saya tanyakan kenapa barangnya bisa beda, tidak sesuai dengan 

yang ada di laman Instagram. Pihak toko online Dierra Fashion Solo menjawab merk 

yang saya pesan tidak ada, sehingga pihak Dierra Fashion solo mencarikan merk lain. 

Penulis: apakah anda merasa di rugikan oleh pihal di toko online Dierra Fashion 

Solo? 

Nurul Lika; Iya dong mba, kecewa ya karena barangnya tidak sesuai dengan apa yang 

saya inginkan, merknya saja sudah beda. Makanya saya Cuma sekali beli barang  di 

toko online Dierra Fashion Solo, saya akan lebih hati – hati memilih toko online 

Penulis: Apakah anda  mendapat ganti rugi atas barang yang anda komplain pada 

pihak Dierra Fashion solo? 

Nurul Lika; Tidak mba. 
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Lampiran 4 

Transkip wawancara konsumen  Dierra Fashion Solo  

Narasumber: Insan Latifah 

 

Penulis :  seberapa sering anda  berbelanja di toko online Dierra Fashion Solo ? 

Insan Latifah: saya sering membeli barang  di toko online Dierra Fashion Solo. 

Kebutulan barang tersebutkan saya jual lagi jadi ya sering. 

Penulis : Apakah anda tahu bahwa pihak Dierra Fashion Solo adalah dropshipper dari 

toko lain? 

Insan Latifah: Tidak. Saya hanya tau bahwa barang yang Dierra Fashion Solo jual 

adalah milik toko tersebut.  Yang  penting terjangkau dan murah, makanya saya 

sering mengambil barang di sini untuk dijual lagi. 

Penulis: Bagaimana cara  membeli barang pada toko online Dierra Fashion solo? 

Insan Latifah: saya akan melihat – melihat barang yang terdapat di laman Instagram 

toko online Dierra Fashion solo, kemudian setelah saya memilih barang tersebut, saya 

menghubungi admin  lewat  chat whatsapp dan meraka akan menayakan kedetailan 

barang yang akan saya beli. Kemudian setelah saya membayar barang yang akan saya 

beli, saya akan mengirim alamat saya ke pihak toko online Dierra Fashion solo  

Penulis: Bagaimana proses pembayaran barang pada toko online Dierra Fashion solo?   

Insan Latifah: Setelah cocok dengan barang yang akan saya beli, saya akan 

mengirimkan nomor rekening yang diberikan pihak toko online Dierra Fashion solo, 

setelah berhasil saya kirim, saya akan mengirim bukkti transferan ke pihak toko 



112 
 

 
 

online Dierra Fashion solo, setelah itu saya menunggu barang tersebut dikirim ke 

alamat saya.  

Penulis : Apakah kualitas barang di toko online Dierra Fashion Solo sama seperti apa 

yang ditawarkan di laman instagram dan facebook? 

Insan Latifah: Barangnya kadang sama, kadang engga mbak. Ukurannya kadang 

beda, atau warnanya yang beda. 

Penulis: Apakah anda mengomplain barang yang anda beli ? 

Insan Latifah: Iya mba, saya tanyakan kenapa barangnya bisa beda, tidak sesuai 

dengan yang ada di laman Instagram. Pihak toko online Dierra Fashion Solo 

menjawab kalau itu barang yang sama, tapi hanya pengaruh pencahayaan di studio 

foto saat pengambilan gambar 

Penulis: apakah anda merasa di rugikan oleh pihal di toko online Dierra Fashion 

Solo? 

Insan Latifah: Iya mba, ruginya karena barang itu juga pesanan orang lain, jadi 

terkadang barang itu ga bisa saya jual lagi. Saya kan punya toko online juga namanya 

WKWK Store Boyolali 

Penulis: Apakah anda  mendapat ganti rugi atas barang yang anda komplain pada 

pihak Dierra Fashion solo? 

Insan Latifah: Tidak mba. Saya hanya mendapatkan kalau barang itu sebenarnya 

sama, hanya yang di gambar terlihat lebih bagus karena pengambilan gambar di 

studio, jadi yang di gambar terlihat lebih bagus daripada yang asli. 
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Lampiran 5  

Transkip wawancara konsumen  Dierra Fashion Solo  

Narasumber: Tri Murni 

 

Penulis :  seberapa sering anda  berbelanja di toko online Dierra Fashion Solo ? 

Tri Murni: saya sering membeli barang, kebetulan saya pelanggan di toko online 

Dierra Fashion Solo 

Penulis : Apakah anda tahu bahwa pihak Dierra Fashion Solo adalah dropshipper dari 

toko lain? 

Tri Murni: Tidak. Saya hanya tau bahwa barang yang Dierra Fashion Solo jual adalah 

milik toko tersebut.  Yang  penting harganya terjangkau dan lebih murah, makanya 

saya sering mengambil barang di sini untuk dijual lagi lewat whatsapp mbak. 

Penulis: Bagaimana cara  membeli barang pada toko online Dierra Fashion solo? 

Tri Murni: saya akan melihat – melihat barang yang terdapat di laman Instagram dan 

facebook toko online Dierra Fashion solo, kemudian setelah saya memilih barang 

tersebut, saya menghubungi admin  lewat  chat whatsapp dan meraka akan 

menayakan kedetailan barang yang akan saya beli. Kemudian setelah saya membayar 

barang yang akan saya beli, saya akan mengirim alamat saya ke pihak toko online 

Dierra Fashion solo  

Penulis: Bagaimana proses pembayaran barang pada toko online Dierra Fashion solo?   

Tri Murni: Setelah cocok dengan barang yang akan saya beli, terkadang saya akan 

COD dengan mb ira, nanti janjian di daerah mana gitu, nah baru nanti saya membayar 

di tempat atau bisa juga saya akan mengirimkan nomor rekening yang diberikan 
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pihak toko online Dierra Fashion solo, setelah berhasil saya kirim, saya akan 

mengirim bukkti transferan ke pihak toko online Dierra Fashion solo, setelah itu saya 

menunggu barang tersebut dikirim ke alamat saya.  

Penulis : Apakah kualitas barang di toko online Dierra Fashion Solo sama seperti apa 

yang ditawarkan di laman instagram dan facebook? 

Tri Murni: Barangnya serinya sama sih, Alhamdulillah tapi kadang ya beda. 

Penulis: Apakah anda mengomplain barang yang anda beli ? 

Tri Murni: Iya mba, saya tanyakan kenapa barangnya bisa beda, tidak sesuai dengan 

yang ada di laman Instagram. Pihak toko online Dierra Fashion Solo menjawab kalau 

itu barang yang sama, tapi hanya pengaruh pencahayaan di studio foto saat 

pengambilan gambar 

Penulis: apakah anda merasa di rugikan oleh pihal di toko online Dierra Fashion 

Solo? 

Tri Murni: Iya mba, ruginya karena barang itu juga pesanan orang lain, Sering juga 

barangnya terlambat datang ya mbak, jadi saya juga harus mengundur janjian dengan 

pembeli saya, jadi waktu saya agak terganggu dengan keterlabatan barangnya 

Penulis: Apakah anda  mendapat ganti rugi atas barang yang anda komplain pada 

pihak Dierra Fashion solo? 

Tri Murni: Tidak mba. Saya hanya mendapatkan kalau barang itu sebenarnya sama, 

hanya yang di gambar terlihat lebih bagus karena pengambilan gambar di studio, jadi 

yang di gambar terlihat lebih bagus daripada yang asli. 
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Lampiran 6 

Pemilik toko online Dierra Fashion Solo 

Irawati Latifah 
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Lampiran7 

Proses transaksi konsumen dan Dropshipper Dierra Fashion Solo  
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Lampiran 8 

Bukti pembayaran  dan pengiriman barang di Dierra Fashion Solo 
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Lampiran 9 

Bukti nota pembayaran DIerra Fashion Solo pada  supplier  
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Lampiran 10 

Laman  Instagram dan Facebook Dierra Fashion Solo 

 

 


