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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi pada saat ini mengalami perkembangan yang 

sangat canggih dan tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan jaman 

yang memberikan dampak kemajuan yang pesat dan signifikan bagi dunia 

perdagangan. 

Perkembangan jaringan internet juga memberikan dampak terhadap 

perkembangan Marketplace, karena marketplace dapat beroperasi melalui 

jaringan internet. Internet merupakan salah satu media yang sangat efektif bagi 

badan usaha maupun perorangan untuk memasarkan produk/jasa mereka pada 

calon pembeli atau konsumen dari seluruh dunia, hal ini merupakan akibat 

dari pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian rupa pesatnya
1

, 

hadirnya marketplace dapat memungkinkan terjadinya persaingan usaha yang 

sehat antara perusahaan kecil, menengah, dan besar dalam mencari pangasa 

pasar. 

Marketplace telah mereformasi perdanggan konvensional, dimana 

interaksi anatara konsumen dan perusahaan yang semula dilakukan secara 

langsung menjadi interaksi tidak langsung
2
. Model-model interaksi antara 

produsen dan konsumen di dunia virtual telah menjadi konsep utama dari 

platform Marketplace yang merubah paradigma bisnis klasik. Perdagangan 

yang kita kenal masih menggunanakn prinsip perdagangan dengan sistem 

klasik, dimana interaksi antara penjual dan pembeli dilakukan pertemuan 

secara fisik atau secara langsung, kini berubah menggunakan media internet 

untuk interaksi jarak jauh atau disebut dengan konsep telemarketing, dimana 
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suatu perdagangan tidak diperlukan pertemuan secara fisik antara pembeli dan 

penjual.
3
 

Pada umunya transaksi yang dilakukakn secara elektronik atau melalui 

sambungan jaringan internet biasa disebut dengan E-commerce. Fenomena 

perdangan online pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1996 yaitu 

adanya sebuah toko buku online yang mempunya website www.sanur.com, 

semenjak Indonesia dilanda krisis ekonomi pada 1997-1988 E-commerce di 

Indonesia sulit berkembang, memasuki tahun 1999 sampai sekarang ini 

perkembangan E-commerce menjadi fenomena yang menarik perhatian 

masyaratkat indonesia.
4
 

Pada konsep jual beli online terdapat para pihak yang saling 

mengikatkan diri untuk melakukaan prestasi. Dimana para pihak didalam 

suatu perikatan harus saling melaksanakan hak dan kewajian masing-masing, 

lalu bagaimana pandagan Islam terkait jual beli pada model ini, karena pada 

dasarnya jual beli merupakan mu’malah dalam Islam
5
. 

E-commerce dapat dikategorukan sebagai jual beli modern, karena jual 

beli pada model ini mengadopsi Teknologi didalamnya. Pada konsep jual beli 

konvenisoanal barang yang akan diperjual belikan ada secara fisik, sedangkan 

pada konsep E-commerce barangnya tidak ada secara fisik, melainkan secara 

virtual dengan disertai deskripsi dan sifat-sifatnya, selain itu pada konsep 

perjanjian jual beli secara elektronik antara pihak penjual dan pembeli 

memiliki jarak jangkau yang tidak hanya bersifat lokal namun dapat juga 

mencangkup secara global. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, terdapat sisi positif maupun 

sisi negtif di dalamnya, kemudahan dalam melakukan transaski atau belanja 

online yang dirasakan oleh pengguna menjadi kelebihan dari perkembangan 
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teknologi pada masa sekarang ini, namun dengan adanya kemudahan yang 

ditawarkan terkait pesatnya perkembangan teknologi khususnya transaksi jual 

beli online pengguna juga perlu berhati-hati terhadap penipuan yang dapat 

terjadi kapan saja lantaran pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara 

fisik/langsung, pada transaksi jual beli online para pihak yang melakukan 

transaksi jual beli hanya melakukan transaksi jual beli atas dasar kepercayaan 

dan kebutuhan, transaksi dapat berjalan dengan baik dan memperhatikan hak-

hak konsumen jika pihak penjual menjaga amanah, akan tetapi jika penjual 

hanya mengambil keuntungan sepihak dan tidak memperhatikan hak-hak 

konsumen tentunya akan memberi kerugian bagi konsumen/pembeli. Oleh 

sebab itu para pihak harus berhati-hati ketika melakukan transaksi pada jual 

beli online. 

Selain itu kelemahan dari pesatnya perkembangan di bidang 

perdagangan  ini semakin membuka pangsa pasar dan mudahnya produk-

produk impor yang masuk ke Indonesia melalui E-commerce, hal ini menjadi 

kesempatan bagi oknum-onknum yang tidak bertangganung jawab untuk 

memasarkan produknya yang tidak sesuai dengan standar dan syarat yang 

telah ditetapkan untuk diperdagangkan di Indoensia, hal ini tentu sangat 

memprihatinkan bagi konsumen dimana ketiadaan jaminan kesehatan, 

keamanan, dan keselamatan atas suatu produk, sebagaimana prinsip dalam 

Perlindungan Konsumen. 

Kegiatan jual beli pda dasarnya telah diatur oleh syariat Islam secara 

tegas, baik terdapat pada dalil Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, dan.juga.Qiyas. 

Didalamnya terdapat ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat, 

penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad-.akad jual beli yang 

dilarang karena menimbulkan kemudharatan di salah satu pihak. 

“Al-quran dan Hadist merupakan salah satu dasar hukum Islam yang 

mengatur mengenai jual beli, di antaranya adalah terdapat di dalam Al-Qur’an 

Surat An-Nisa ayat 29” 
6
 dan surat Al-baqarah ayat 275 

7
, selain terdapat 
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didalam ayat Al-Qur’an dasar hukum islam tentang jual beli terdapat pada 

hadist sebagai berikut: 

Hadith riwayat Abu Hurairah r.a ia berkata: “Rasululla saw telah 

melarang jual beli dengan system lempar batu dan jual beli spekulatif”.  

Jual beli selama tidak mengandung unsur ghara hukumnya halal dan 

muamalah adalah boleh selama tidak ada ayat dan dalil yang melarangnya 

Pada dasarnya muamalah dalam islam adalah boleh jika dikukan 

dengan tujuan kebaikan/kemaslahatan umat. Namun jika terdapat alasan 

mendukung yang bersumber dari ayat dan dalil dari Al-qur’an dan Hadist 

yang menyebutkan kebolehan tidak selamanya menjadi boleh atau malah 

menjadi sesuatu yang dilarang. Sama halnya dengan perdagnagan yang 

termasuk kedalam jenis Muamalah dan diperbolehkan dalam islam. Karena 

hal ini sesuai dengan ajaran Al-qur’an dan As-sunnah
8
 serta kesepakatan 

ulama mengeneai hal ini sebagai sesuatu yang telah dipraktikan pada masa 

nabi SAW sampai sekarang. 

Akan tetapi terdapat hal lain yang menyebabkan suatu perdagangan 

dianggap terlarang. Kesepakatan antar para pihak dan atas dasar suka rela dan 

tanpa paksaan merupakan syarat utama dalam melakukan transaksi jual beli. 

Tetapi hal tersebut tidak menjadi patokan dalam islam mengenai sah atau 

tidaknya suatu transaksi 

Menurut Hamzah Ya’qub  larangan islam dalam perdangan secara 

garis besar dibagi atas tiga kategori :
9
 

1. Melingkupi barang atau zat yang terlarang untuk diperdagangkan 

2. Melingkupi semua usaha atau objek dagang yang terlarang 

3. Melingkupi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang. 

Terdapat dasar hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi acuan 

bagi pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagngan baik secara 

konvenional maupuan secara eletronik yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 
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2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dan UU No 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). ”Pada sistem 

perdagangan online atau Elektronik didalam UU Perdagangan dengan 

ketentuan.bahwa setiap orang atau badan usaha yang memperdagangkan 

barang atau jasa wajb menyediakan data dan informasi secara lengkap dan 

benar”.
10

 Perdagangan eletronik diatur dalam UU Perdagangan Bab VIII 

mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada pasal 65 dan 66. 

Sementara untuk ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan 

Pemerintah yang hingga saat ini masih didorong penyelesaiannya. UU 

Perlindungan konsumen dalam perdagangan elektornik  menjadi hal yang 

penting dan dibutuhkan  bagi pelaku usaha dan konsumen sebagai dasar 

hukum agar bijaksana dalam menjalankan usaha dengan tujuan pihak supaya 

konsumen mendapatkan haknya dalam melakukan transaksi, terutama pada 

sistem perdagangan Eletronik konsumen hanya mengandalkan kepercayaan 

dalam melakukan transaksi jual beli eletronik. Hal ini untuk mencegah pihak 

atau oknum yng tidak bertanggung jawab memasarkan produknya pada 

perdagangan secara eletronik tanpa memperhatikan hak konsumen. 

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih 

dalam mengenai pengawasan perdagang secara eletronik di Indonesia dalam 

sudut pandang Islam dan Hukum positif Indoneisa, terutama pada Marketplace 

Shopee dan Tokopedia, dengan judul penelitian sebagai berikut “TINJAUAN 

HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAWASAN JUAL BELI DI 

MARKETPLACE”. 

 

B. Pembatasan Msalah 

Pembatasan masalah digunakan untuk membatasi ruang lingkup penelitian 

yang dilakukan. Ruang lingkup penelitian perlu dilakukuan agar penelitian agar 

penelitian lebih fokus dan tidak menyimpang. Peneliti melakukan pembatasan 

masalah mengenai Pengawasan Transaksi pada Platform E-commerce Shopee dan 

Tokopedia yang terfokuskan pada aspek Perlindungan Konsumen, Standarisasi 
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produk, dan Legaliats Pelaku Usaha dan Tinjauannya terhadap hukum Islam dan 

Hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai Pengawasan terhadap 

transaksi pada Plafform E-commerce Shopee dan Tokopedia 

 

C.  Rumusan Masalah 

Pada latar belakang yang telah dijabarkan penulis, maka penulis dapat 

menentukan rumusan masalah terhadap judul skripsi “ TINJAUAN HUKUM 

ISLAM TERHADAP PENGAWASAN JUAL BELI DI MARKETPLACE”. 

Berikut merupakan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam 

peneltian ini: 

1. Bagaimana aspek perlindungan konsumen dalam UU Perlindungan 

Konsumen dan Hukum Islam terhadap konsumen e-commerce? 

2. Bagaimana pengawasan transaksi E-commerce dalam UU Perdagangan, 

UU Perlindungan Konsumen dan hukum Islam untuk menjamin 

terselenggaranya hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce? 

 

D. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui aspek perlindungan konsumen dalam UU 

Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan dan Hukum Islam terhadap 

konsumen e-commerce 

b. Unutk mengetahui pengawasan transaksi E-commerce dalam UU 

Perdagangan, UU Perlindungan Konsumen dan hukum Islam untuk 

menjamin terselenggaranya hak-hak konsumen dalam transaksi e-

commerce 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat dua manfaat dari penelitian 

ini, yaitu : 

1. Manfaat teoritis 

Menambah khasanah keilmuan terutama pada di bidang hukum dan 

Ekonomi syariah dan berguna untuk menambah pengetahuan dan 
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informasi yang berguna bagi penelitian selnjutnya dan generasi 

penerus 

2. Manfaat praktis. 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait 

beberapa aspek pengawasan dalam jual beli secara online yaitu Aspek 

perlinudngan konsumen, aspek standarisasi produk, dan aspek 

Legalitas Pelaku usaha pada Shopee dan Tokopedia. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Transaksi jual beli pada E-commerce pada dasarnya.berbeda 

dengan.transakasi jual.beli.pada transaksi.konvensional, dimana transaksi 

jual beli pada E-commerce berlangsung pada dunia Maya dimana antara 

pembeli, penjual, dan barang yang menjadi objek jual beli tidak 

dipertemukan secara langsung. sedangkan transaksi jual beli konvensional 

belangsung secara Tatap Muka (face to face). Karena kedua belah pihak 

tidak bertemu secara langsung maka kemungkinan dapat terjadi kecurangan 

atau kekeliruan pada proses transaksi. 

Dalam perdagangan elektronik selalu saja pihak konsumen menjadi 

pihak yang paling lemah dan dirugikan, aspek perlindungan konsumen 

merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikn dalam bertransaksi 

secara elektronik agar hal seperti ini tidak kerap terjadi :  

1. Perusahaan di internet atau Merchant kebanyakan tidak memliki toko 

secara fisik sehingga konsumen kesulitan dalam melakukan pengembalian 

barang.  

2. Pembeli tidak mendapatkan jasa terkait dengan perawatan produk.  

3. Barang yang dibeli konsumen tidak sesuai dengan apa yang ada pada 

deskripsi perusahaan online 
11

.   

Pada posisi konsumen diatas sangat jelas bahwa konsumen merupakan 

pihak yang sering dirugikan, lemahnya posisi konsumen dapat dimanfaatkan 
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oleh pihak produsen sebagai objek untuk memproleh keutungan sebesar-

besarnya. 

Selain itu perkembangan pesat di dunia perdagangan pada saat ini 

memberi kemudahan terhadap masuknya produk-produk dari luar negeri yang 

masuk ke Indonesia dan memberikan pangsa pasar yang lebih besar, hal ini 

tentu memberi kesempatan bagi oknum penjual yang tidak bertanggung jawab 

untuk memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan Standar dan syarat 

yang telah di tentukan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia, hal ini tentu memberikan kerugian bagi konsumen karena ketiadan 

jaminan kesehatan, keselamatan, dan keamanan atas suatu produk sebgaimana 

yang telah ditetapkan dalam UUPK 

Setelah melihat pemaparan diatas maka penlulis pada penelitian ini 

ingin melakukan analisis terkait Pengawasan transaksi yang terdapat pada 

Marketplace Shopee dan Tokopedia dan tinjauannya terhadap Hukum Islam 

terkait Muamalah Jual beli dan Hukum Positif Indonesia yang berkaitan 

dengan transaksi jual beli elektronik yaitu Undang-undang Perlindungan 

Konsumen, Undang-undang ITE, Undang-undang Perdagangan. 

 

G. Metode penelitian:  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan 

jenis penelitian diskriptif. Penelitian diskriptif adalah suatu metode 

penelitian yang menggambarkan peristiwa hukum dan fakta yang ada 

dalam kehidupan sosial. 

 

2. Pendekatan Penelitian  

Metode yang diterpakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis empiris yaitu membahas tentang bagaimana hukum berlaku di 

dalam masyarakat, pendekatan yuridis empiris empiris adalah 

menggabungkan antara norma norma hukun yang berlaku (yuridis) dengan 

implementasi hukum yang nyata dalam lingkungan masyarakat (Empiris) 
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3. Sumber Data  

a. Sumber data primer 

          Sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang 

berkaitan dengan kebijakan pengawasan transaksi pada laman resmi 

Shopee dan Tokopedia. Sumber data primer diperoleh beberapa 

responden pengguna aplikasi Tokopedia dan Shopee yang 

berkompeten untuk memberikan informasi menegenai peneltian ini. 

b. Sumber data sekunder 

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, 

tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.
12

 Data sekunder 

yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: 

1) Bahan Hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-

undangan dan dasar hukum menurut syariat Islam yang 

berkaitan dengan penelitian ini adalah: 

a)   KUH Perdata 

b)   Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan 

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan    Konsumen 

d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi 

e) Al- Qur’an 

f) AS-Sunnah 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan berupa buku-buku, hasil 

penelitian dan hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan objek 

penelitian ini.  

4. Teknik Pengumpulan Data metode pengumpulan data yang 

digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 
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Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang 

dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, metode ini 

mengumpulkan sumber data primer dan data sekunder yang 

diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.
13

 

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan bertujuan untuk memperoleh fakta serta 

mengumpulkan data secara langsung turun kelapangan dengan 

menggunakan metode Pengamatan dan Wawancara. Pengamatan 

adalah mengamati secara langsung untuk memperoleh gambaran 

nyata yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara adalah suatu 

cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada 

yang diwawancarai. 

c. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data 

sekunder yang bertujuan untuk menentukan makna aturan hukum 

yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum 

dalam penelitian ini.
14

 

 

H. Sistematika Penulisan  

 Terkait dengan sistematika penulisan dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan pembagian menjadi empat bab yang saling berkaitan satu sama 

lain untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan skripsi ini, berikut 

sistematika penulisan skripsi sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 

tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.  
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BAB II LANDASAN TEORI, berisi tentang jual beli yang terdiri darii 

pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-

macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, khiyar. Berisi tentang 

Tinjauan umum tentang:  jual beli online (E-Commerce), Tinjauan umum 

tentang landasan yuidis yangomengatur tentang jual beli online  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang 

jawaban atas rumusan masalah : 

1.  Bagaimana Aspek perlindungan konsumen dalam UU Perlindungan 

Konsumen dan Hukum Islam terhadap konsumen E-commerce? 

2. Bagaimana pengawasan transaksi E-commerce dalam UU Perdagangan, 

UU Perlindungan Konsumen dan hukum Islam untuk menjamin 

terselenggaranya hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce? 

BAB IV PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran. 


