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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI ONLINE DENGAN 

SISTEM SHOPEEPAYLATER DALAM APLIKASI SHOPEE 

 

Abstrak 

 

Kemajuan IPTEK pada saat ini semakin pesat. Dibuktikan dengan penemuan-

penemuan baru seperti jaringan internet. Internet saat ini telah dimanfaatkan 

sebagai media jual beli online. Jual beli online biasa dikenal dengan sebutan e-

commerce. Saat ini dalam salah satu aplikasi jual beli online yaitu shopee telah 

berlaku sistem pembayaran dengan cara tertunda (hutang) yang disebut 

ShopeepayLater. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

hukum jual beli online dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana hukum 

penggunaan ShopeepayLater dalam jual beli online dalam perspektif hukum 

Islam.Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode kepustakaan (Library Research). Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu menganalisa mengenai suatu 

fenomena atau kenyataan sosial, dengan mendiskripsikan variable yang berkenan 

dengan masalah dan unit yang diteliti dan dianalisis secara deskriptif kualitatif 

menggunakan pendekatan berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari 

fakta-fakta, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan 

kongkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa hukum jual beli online menurut hukum 

Islam adalah sah selama tidak mengandung unsur haram, dan barang yang 

diperjual belikan adalah halal. Tetapi untuk praktik pinjaman ShopeepayLater 

tidak sesuai dengan syariat hukum Islam, karena terdapat unsur riba yang 

terkandung didalamnya. 

 

Kata Kunci: jual beli, online, hutang (qard), hukum Islam 

 

 

Abstract 

 

The progress of science and technology is currently increasing rapidly. Evidenced 

by new discoveries such as the internet network. The internet has now been used 

as a medium for buying and selling online. Buying and selling online is commonly 

known as e-commerce. Currently in one of the online buying and selling 

applications, namely Shopee, a delayed payment system (debt) called 

ShopeepayLater has been applied.The purpose of this research is to find out how 

the law of buying and selling online is in the perspective of Islamic law and how 

the law of using ShopeepayLater in buying and selling online is in the perspective 

of Islamic law. This type of research is qualitative. The data collection method 

used is the library research method. This study uses descriptive data analysis 

techniques, namely analyzing a phenomenon or social reality, by describing the 

variables that are relevant to the problem and the unit being studied and analyzed 

in a descriptive qualitative manner using the inductive thinking approach, namely 

a way of thinking that departs from facts, events that concrete, then from the 
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specific and concrete facts generalizations which have a general character are 

drawn. The results of the research prove that the law of buying and selling online 

according to Islamic law is valid as long as it does not contain haram elements, 

and the goods being traded are halal. But for ShopeepayLater lending practices it 

is not in accordance with Islamic law, because there is an element of usury 

contained therein. 

 

Keywords:  buying and selling, online, debt (qard), Islamic law 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan serta kemajuan zaman pada saat ini terjadi sangat pesat, 

begitu pula perkembangan pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), 

yang telah terbukti dengan ditemukannya berbagai penemuan baru pada 

bidang ini yaitu berupa alat transportasi, alat elektronik canggih dan juga 

alat komunikasi. Salah satu contoh yang tidak bisa kita hindari adalah 

berkembangnya jaringan Internet. Untuk saat ini internet telah dimanfaatkan 

untuk berbagai keperluan guna memudahkan aktivitas manusia di seluruh 

dunia tanpa perlu pergi dari tempat si pengguna berada.1  

Internet telah dimanfaatkan untuk banyak kegiatan seperti mejelajah 

(browsing), komunikasi melalui media social, untuk mengirim pesan lewat 

surat elekktronik (e-mail) dan juga digunakan sebagai media untuk jual beli. 

Kegiatan jual beli dengan menggunakan internet biasa dikenal dengan 

sebutan electronic commerce atau jual beli online.2  Suatu transaksi bisnis 

(commerce)  yang dilakukan secara tidak langsung melainkan melalui jasa 

media internet dan teknologi internet dikenal sebagai electronic commerce  

atau lebih populernya dengan sebutan e-commerce. 

Dalam transaksi jual beli online sendiri memiliki beberapa kelebihan 

dan juga kekurangan. Untuk kelebihan dari jual beli online adalah baik 

penjual maupun konsumen tidak perlu harus bertemu dan bertatap muka 

secara langsung, penjual hanya cukup mengirimkan beberapa gambar 

dagangannya melalui berbagai media social seperti Facebook, Whatsapp, 

                                                 
1 Anastasia Diana, Mengenal E-Commerce, (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 3 
2 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Refika 

Aditama, 2004), hlm.  1  
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Instagram, Shopee dan lain sebagainya, sehingga konsumen hanya tinggal 

melihat dari gadget masing-masing lalu membelinya dengan cara 

pembayaran lewat transfer uang kepada penjual, atau bia dengan COD 

(Cash On Delivery), yaitu konsumen memberikan uangnya ketika barang 

pesanan sudah sampai di rumah konsumen. Akan tetapi jual beli online juga 

cukup riskan, terutama jika konsumen harus membayar terlebih dahulu 

tanpa konsumen melihat kebenaran dan kwalitas dari barang yang akan 

dibeli tersebut. 

Baru-baru ini muncul inovasi baru metode pembayaran pada salah 

satu aplikasi jual beli online “Shopee” yaitu yang biasa dikenal dengan 

ShopeepayLater. ShopeepayLater adalah metode pembayaran yang 

dikeluarkan oleh shopee dimana pihak Shopee memberikan pinjaman 

kepada konsumen untuk proses transaksi pembayaran barang/ produk yang 

dibeli oleh konsumen kemudian konsumen akan membayarnya setiap bulan 

sebelum tanggal jatuh tempo, atau bisa disebut dengan konsumen berhutang 

kepada Shopee. 

Dalam Islam berbisnis merupakan suatu kegiatan yang dianjurkan. 

Menurut Al-Hadītṡ, Rasulullah SAW menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu 

rezeki adalah melalui berdagang. Artinya, melalui jalan berdagang inilah 

pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar 

daripadanya. Menurut QS. Al - Baqarah : 275 yang dalam potongan artinya 

“ … Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba … 

“3 Berarti dalam hal ini jual beli jual beli adalah hal yang diperbolehkan, 

dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan 

ajaran Islam. 

Tentu saja dalam hal ini yang dimaksudkan adalah jual beli secara 

konvensional (offline), dimana penjual dan konsumen sama-sama bertemu 

dan juga melihat langsung barang yang diperjual-belikan, lalu bagaimana 

dengan jual beli online yang saat ini marak terjadi, dimana proses jual beli 

                                                 
3 QS. Al - Baqarah : 275 
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dilakukan lewat media internet dan apakah penggunaan metode pembayaran 

hutang diperbolehkan dalam Islam. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti tentang “Tinjauan 

hukum islam terhadap jual-beli online dengan sistem shopeepaylater dalam 

aplikasi shopee” 

”. 

2. METODE 

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (Library research). Penelitian 

ini bersifat kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan 

prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dan kuantitatif 

(pengukuran).  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif. Metode 

selanjutnya adalah menganalisis data, setelah data-data terkumpul 

kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, 

yaitu menganalisa mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan 

mendiskripsikan variable yang berkenan dengan masalah dan unit yang 

diteliti. 

Karena jenis penelitian ini adalah kualitatif maka dalam hal ini 

dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata atau lisan orang-orang 

yang dapat dimengerti dan menggunakan pendekatan berfikir induktif, yaitu 

cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang kongkrit, 

kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik 

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan bagaimana bentuk 

jual beli online  yang diperbolehkan menurut perspektif Islam, analisis 

hukum Islam terhadap jual beli online, dan juga tinjauan hukum islam 

terdahap pembayaran jual beli online dengan cara hutang. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Analisis Kesesuaian Transaksi Jual Beli Online Dalam Persektif 

Hukum Islam 

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk bermuammalah sesuai 

dengan syriat Islam berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Jual beli 

termasuk dalam muammalah yang hukumnya diperbolehkan, kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya. Setelah mengkaji rukun dan syarat 

dari jual beli menurut hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa 

transaksi jual beli online tidak bertentangan dengan perspektif hukum 

Islam baik dari segi orang yang berakad, ṣhigat (ijab dan qabul), dan 

juga objek akad (barang yang diperjual-belikan). Selama transaksi jual 

beli online yang dilakukan tidak mengandung unsur haram seperti riba, 

gharār, ketidakjelasan, bahaya, merugikan orang lain, pemaksaan, dan 

barang yang diperjual-belikan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan 

as-Sunnah seperti khamer, bangkai, narkoba, babi dan lain-lain maka 

transaksi terebut sah menurut hukum Islam. 

Dilihat dari aspek maqaṣhid syariah terdapat kemaslahatan dalam jual 

beli online yaitu berupa kemudahan dalam bertransaksi, dan efisiensi 

waktu. Syariat Islam memang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia 

baik di dunia maupun di akhirat. 

3.2 Analisis Kesesuaian Penggunaan ShopeepayLater dalam Jual Beli 

Online dalam Perspektif Hukum Islam 

Pembayaran dengan metode ShopeepayLater jelas mengandung unsur 

riba karena terdapat biaya penanganan sebesar 1% setiap transaksi dan 

juga penarikan denda sebesar 5% apabila terdapat keterlambatan 

pembayaran tagihan, selain itu apabila pengguna mengambil jangka 

waktu pinjaman selama dua sampai tiga bulan akan ada bunga yang 

harus dibayarkan oleh pengguna sebesar 2.95%. 

Hukum Islam menjelaskan bahwa penambahan pembayaran pada 

hutang adalah riba. Riba sangat dilarang dalam Islam, bahkan Rasulullh 
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SAW mengutuk pemakan riba, pemberi riba bahkan pencatat dan dua 

orang saksi dalam serah terima riba tersebut. 

Berdasarkan pada praktek pembayaran menggunakan ShopeepayLater  

dapat diketahui bahwa praktik pinjaman ShopeepayLater tidak sesuai 

dengan syariat hukum Islam, karena terdapat unsur riba yang 

terkandung didalamnya, padahal dalam Islam proses hutang-piutang 

harus terhindar dari riba dan hal-hal yang merugikan. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan diatas 

dapat disimpulkan: 

a. Perniagaan online ialah masuk dalam kegiatan muammalah hukum asli 

muammalah ialah mubah sepanjang tiada pengharaman dari dalil. Jual-

beli online diizinkan menurut syara’ sepanjang tidak ada faktor perusak 

transaksi dalam berniaga, seperti penipuan, riba, kedzholiman, 

kecurangan. Benda yang diniaga kan syaratnya wajib halal tidak seperti 

benda diharamkan dalam islam seperi halnya narkoba, khamer, babi dan 

sebagainya. Ketentuan dalam berniaga online harus tercipta berdasarkan 

ketentuan islam. Transaksi online dihalalkan oleh islam jika memenuhi 

prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan islam. Menurut jumhur 

ulama berniaga online disamakan pada berniaga lewat pesan atau 

penghubung yang dianggap sah sepanjang dilaksanakan dengan akar 

ketulusan serta kesepakatan bersama juga prinsip saling ridho antar 

kedua belah pihak.  

b.Sistem pembayaran menggunakan ShopeepayLater dalam aplikasi shopee 

menunjukkan bahwa sistem pembayaran tersebut masih bertentangan 

dengan hukum Islam, dimana pembayaran pinjaman pada 

ShopeepayLater terdapat unsur yang bertentangan dengan syara’, yaitu 

adanya tambahan uang atas hutang pokok (bunga/ riba) serta pengadaan 

biaya tambahan lainnya yang memberatkan. 
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4.2 Saran 

a. Hendaknya sistem pembayaran dalam shopeepayLater sesuai dengan 

yang disyariatkan oleh islam, karena supaya mendapatkan keberkahan 

dalam jual-beli wajib memenuhi factor  merugikan dari legalnya 

berniaga.  

b. Hendaknya sistem pembayaran dengan ShopeepayLater diperbaiki 

supaya tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan hukum 

Islam. 

c. Berbagai kemunculan persoalan di tengah masyarakat diperlukan 

adanya kesadaran dan kepedulian oleh para pihak yang menggunakan 

fitur shopeepayLater karena dalam fitur tersebut terdapat riba, 

hendaknya pembeli dan penjual menghindari transaksi dengan 

menggunakan fitur ini. 

d. Hendaknya bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian 

terkait berbagai macam bentuk jual-beli secara e-commerce. Karena 

dengan perkembangan teknologi saat ini hal ini menjadi penting untuk 

masyarakat dalam melaksanakan transaksi online dalam jual-beli, 

supaya dapat terhindar dari unsur yang bertentangan dengan hukum 

islam. 
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