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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman menjadikan kebutuhan manusia semakin 

bertambah didukung dengan adanya kecanggihan teknologi yang ada. Salah 

satunya teknologi internet, internet tidak hanya sebagai sarana informasi tetapi 

juga bisa digunakan untuk kegiatan bisnis. Di era globalisasi seperti ini, 

tingkat kemajuan baik secara sadar maupun tidak, telah memberikan 

kemudahan bagi manusia dalam bidang perniagaan atau jual beli. Dalam 

melangsungkan kehidupannya, manusia tidak akan pernah lepas dari perihal 

jual beli,bahkan jauh hari ketika jaman dahulu pun telah mengajarkan untuk 

melakukan perniagaan melalui kebutuhan hidupnya. Dengan bantuan 

teknologi, seluruh kemudahan bagi umat manusia dimudahkan. Saat ini, 

perkembangan bisnis melalui internet berkembang sangat pesat, sehingga 

sektor hukum pun diminta untuk turun tangan, sehingga dalam bisnis melalui 

internet seperti itu, dapat dicapai ketertiban dan kepastian dalam berbisnis. 

Seperti halnya yang terjadi pada perekonomian Indonesia saat ini. 

Manusia bersaing mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Berbagai hal 

ditempuh dalam memenuhi kebutuhannya yang semakin hari semakin banyak 

dan tidak terkontrol. Sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat kini 

semakin lama semakin maju. Kemajuan teknologi yang pesat membuat 

masyarakat menjadi ketergantungan pesatnya perkembangan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak baik dampak yang 

positif maupun negatif. 

Bisnis online (e commerce) telah ditetapkan dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE adalah undang-undang yang mengatur 

tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi secara umum. 

Bunyi dari Undang-Undang pasal 19 UU ITE “para pihak yang melakukan 

transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. 

Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik maka para pihak menyepakati 

sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali 

ditentukan lain oleh pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran 

transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima 

sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 20 ayat 1 UU ITE.  

Salah satu masalah dalam hukum yang berkenaan dengan e-commerce 

atau hukum internet adalah rawannya bidang ini terhadap aksi kejahatan atau 

pembajakan (hakers), hakers disini adalah pelaku dari pembajakan. Yang 

dimaksud dengan pembajakan adalah penggunaan hak milik intelektual pihak 

lain yang ada dalam sistem internet, untuk kepentingan dirinya sendiri secara 

melawan hukum, yakni tanpa izin dari pihak pemakai atau pemakai dari hak 

milik intelektual tersebut. Untuk masalah ini sepenuhnya diatur oleh 

perundang-undangan dibidang hak milik intelektual, seperti hukum dan 

perundang-undangan tentang hak cipta, paten, merk, trade secret, bahkan 

dengan kemungkinan pengakuan hak milik intelektual baru semisal 

penggunaan dan pemilikan domain name di internet dan lain-lain. 
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Seperti yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 

275 yang berbunyi:

Artinya : “ orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka 

berkata “sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mnegambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka 

kekal didalamnya.
2
 

 Maksud dari ayat diatas adalah Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan. Manusia sebagai khalifah fil„ardi dituntut untuk memenuhi 

hidupnya dengan cara berniaga seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah 

pada zaman dahulu yaitu jual beli. Namun Allah sangat melarang umatnya 

untuk melakukan Riba. Riba dalam bentuk apapun yang mendzolimi umat 

yang lain yang menjadikan orang lain rugi. Jual beli memiliki kadar 

keuntungan yang dibolehkan dalam islam yaitu 15% bila melebihi dari kadar 

tersebut dianggap riba. Bagi mereka yang telah mengetahui makna riba namun 

                                                           
2
 Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah Ayat 275 Departemen Agama RI Al-Qur‟an Dan 

Terjemahannya.(Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur‟an, 1984) hlm.69 
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masih terus melakukan praktiknya maka mereka adalah umat yang paling 

sesat yang akan menjadi penghuni kekal di neraka. 

Dengan adanya kemajuan teknologi yang berupa internet, maka 

pedagang maupun pembeli dapat melakukan transaksi dari jarak jauh, antar 

pulau bahkan sampai ke luar negeri. Cukup dengan memposting barang 

dagangannya melalui internet, maka dengan mudah para pebisnis online akan 

menemukan para calon pemeliannya lewat dunia maya. Berbisnis lewat 

internet juga sering disebut (dengan menggunakan perangkat elektronik) atau 

electronik commerce (E-commerce). Yang dimaksud dengan e-commerce 

adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang 

menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk 

transaksi elektronik  dan penjualan barang, servis,dan informasi secara 

elektronik. Kegiatan bisnis online ini tidak mempertemukan antara pembeli 

dan penjual, tidak ada proses tawar menawar, tidak dapat memeriksa barang 

yang akan dibeli sampai penggunaan uang kontan dalam transaksi. 

Islam memandang bahwa bisnis online sebagai bentuk transaksi bisnis 

yang dibolehkan namun masih dalam konteks syari‟ah. Bagi Islam kemajuan 

teknologi tidak boleh dijadikan sebagai celah oleh seseorang untuk 

mengeksploitasi yang lainnya dan harus aman digunakan karena prinsip 

syari‟ahnya terpenuhi
3
. Berdasarkan prinsip tersebut  maka Islam memberi 

kesempatan yang luas untuk mengembangkannya. Untuk menilai apakah 

                                                           
3
 Jusmaliani dkk, Bisnis Berbasis Syariah: Pandangan terhadap E-commerce, (Jakarta: 

Bumi Aksara), 2008 hlm 43 



5 

 

kegiatan bisnis online sesuai dengan syari‟ah dapat dilihat dari aktivitasnya, 

konsep usaha islami dapat dijadikan sebagai acuan. Bisnis online tidak 

mengenal ruang dan waktu, dapat dilakukan dimanapun dengan rentan waktu 

hampir 24 jam. Adapun dalam bisnis online juga terdapat hal-hal yang lain 

sebagai kelemahannya yaitu kesalahan pencatuman harga dalam sebuah 

produk dapat mendatangkan kerugian pada penjual, walau secanggih apapun 

sebuah teknologi yang digunakan oleh manusia tetap tidak bisa menghindar 

dari sebuah masalah teknis yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak 

atau kedua pihak yang bertransaksi. 

Pandangan dalam Islam terhadap barang yang konkret adalah barang 

diserahkan langsung atau diserahkan kemudian pada saat batas waktu tertentu 

seperti dalam transaksi as-salam. Salah satu akad yang digunakan dalam 

bisnis online dalam Islam adalah dengan Ba’i Salam. Bisnis online dengan 

cara Ba’i Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan 

penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, 

kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati 

sebelumnya dalam perjanjian.
4
 Transaksi as-salam merupakan bentuk 

transaksi dengan pembayaran secara tunai/diserahkan tetapi penyerahan 

barang ditangguhkan.
5
 Jika dilihat secara umum , tentu menjadi hal yang 

sangat biasa jika bisnis online menggunakan Ba’i Salam yaitu sistem 

pemesanan terlebih dahulu kemudin barang akan diterima kemudian. 

                                                           
4
 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2015)hlm 90 

5
 Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-commerce Prespektif Islam, (Yogyakarta: 

Magistra Insani Press),2004 
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Dalam Islam sendiri jual beli diperkenankan dalam bidang muamalah. 

Pengertian muamalah adalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk 

mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan definisi 

pengertian muamalah arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur 

hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh 

dan mengembangkan harta benda.
6
 Menurut ulama salah satu yag menjadi 

rukun dan syarat sahnya jual beli adalah ijab dan qabul, dimana terdapat 

syarat yang terkait dengan ijab dan qabul. Dengan kata lain dalam melakukan 

jual beli dilakukan dengan cara bertemunya dua orang yaitu penjual dan 

pembeli sehingga terciptalah ijab dan qabul dalam jual beli ini disatu tempat. 

Syarat jual beli dalam Islam sebenarnya sudah terpenuhi oleh jual beli 

online. Dimana selama benda yang dijual memenuhi kriteria dalam Islam dan 

memberikan manfaat, maka benda tersebut halal hukumnya atau boleh untuk 

diperjual belikan. Namun dilihat dari sisi akadnya, jual beli online 

menimbulkan fenomena baru dalam Islam. Konsep jual beli yang tidak 

mengharuskan para pelakunya bertemu, namun dalam Islam terdapat akad 

jual beli yang bisa digunakan dalam bisnis online yaitu ba’i salam atau jual 

beli dengan melakukan pemesanan. Dilihat dari fenomena sekarang 

bagaimana penerapan ba’i salam dalam bisnis online. 

Pada transaksi jual beli secara elektronik sama halnya dengan transaksi 

jual beli yang dilakukan didunia nyata, dilakukan oleh pihak terkait, walaupun 

jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung 

                                                           
6
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 1   
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satu sama lain, namun mereka berhubungan atau melakukan transaksi melalui 

media internet. Dengan maraknya berbisnis melalui internet, orang-orang 

memanfaatkan peluang tersebut untuk memasarkan sebuah produk. Ada 

begitu banyak cerita tentang kesuksesan seseorang yang berhasil menjual 

sesuatu melalui internet, berbagai produk dan jenis barang diperjual belikan, 

tidak ketinggalan berbagai jenis pakaian dan fashion wanita, melihat begitu 

besar peluang dalam hal fasion wanita yang kian berkembang pesat 

memunculkan banyak pebisnis memilih bisnis fashion muslimah, salah 

satunya yaitu Gamis Adzkia Hijab Syari yang berada di Tulungagung. 

Ada beberapa kelebihan berbelanja secara online diantaranya bisa 

mengefisienkan waktu, dan tidak perlu keluar masuk toko, bisnis online lebih 

menjanjikan dengan omzet yang tiggi dan tidak mengeluarkan modal lebih. 

Jual beli dengan sistem online pada Gamis Adzkia Hijab Syari menjual 

produk berupa gamis syari dimana pembeli tidak melihat barangnya secara 

langsung tapi disebutkan informasi mengenai barang tersebut seperti bahan, 

ukuran, dan harga secara jelas dengan disertai gambar yang sudah jelas 

konkrit. 

Ada banyak produsen yang menggunakan bisnis online untuk pemasaran 

produknya. Seperti produsen Gamis Adzkia Hijab Syari yang mempunyai 

konveksi sendiri. Dengan bisnis online pemasaran suatu produk dapat lebih 

efektif dan efisien karena dapat menembus pasar luar negeri. Dengan bisnis 

online akan lebih meningkatkan pemasaran produk. Produsen Gamis Adzkia 

Hijab Syari yang juga menggunakan cara pemasarannya dengan cara online. 
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Disini penulis tertarik menggunakan judul diatas karena ingin mengetahui 

bagaimana penerapan kinerja transaksi ba’i salam dalam bisnis online pada 

produsen Gamis Adzkia Hijab Syari tersebut karena  produsen Gamis Adzkia 

Hijab Syari merupakan produsen  yang cukup popular di Tulungagung 

khususnya di kalangan mahasiswa dengan cara melakukan analisis kinerja 

transaksi pemasaran online nya.  

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

Analisis Kinerja Transaksi Ba’i Salam Dalam Bisnis Online  Di Gamis Adzkia 

Hijab Syari. Penelitian dilakukan pada produsen gamis syari yang 

menggunakan salah satu pemasarannya dengan cara online. Maka dari itu 

penelitian ini saya beri judul : ANALISIS KINERJA TRANSAKSI BA’I 

SALAM DALAM BISNIS ONLINE DI GAMIS ADZKIA HIJAB SYAR’I 

TULUNGAGUNG. 

B. Batasan Masalah 

Untuk menghindari kesimpang siuran dan interprestasi yang keliru 

terhadap hasil penelitian, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka 

penulis memfokuskan kajian penelitian tentang Analisis Kinerja Transaksi 

Ba’i Salam Dalam Bisnis Online Di Gamis Adzkia Hijab Syar‟i Tulungagung. 
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C. Fokus Penelitian  

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka 

masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut, 

1. Bagaimana kinerja transaksi bai salam yang dilakukan oleh Gamis 

Adzkia Hijab Syari Tulungagung? 

2. Bagaimana kelebihan dan kekuarangan kinerja transaksi bai salam 

yang diterapkan oleh Gamis Adzkia Hijab Syari Tulungagung? 

3. Kendala apa yang dialami pada kinerja transaksi ba’i Salam Di Gamis 

Adzkia Hijab Syari Tulungagung? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis lebih luas dan mendalam 

Kinerja Transaksi Ba’i Salam Dalam Bisnis Online Di Gamis Adzkia 

Hijab Syari. 

1. Untuk mengetahui kinerja sistem pemesanan online yang dilakukan 

oleh  Gamis Adzkia Hijab Syari Tulungagung. 

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kinerja transaksi bai 

salam yang diterapkan oleh Gamis Adzkia Hijab Syari Tulungagung. 

3. Untuk mengetahui kendala transaksi bai salam pada Gamis Adzkia 

Hijab Syari Tulungagung. 

E. Kegunaan Penelitian 

Hal penting dalam sebuah penelitian adalah kemanfaatan atau kegunaan 

yang dapat dirasakan serta diterapkan. Adapun manfaat yang diharapkan 

setelahpenelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Kegunaan Teoretis. 

Dalam penelitian ini diharapakan dapat menjadi salah satu 

masukan atau sumbangan ilmu pengetahuan di bidang keilmuan 

maupun pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca tentang 

kinerja transaksi bai salam dalam bisnis online serta kelebihan dan 

kekurangan transaksi bai salam tersebut. 

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi Lembaga Adzkia Hijab Syari Tulungagung 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan 

atau sumbangan pemikiran bagi para pebisnis online dalam 

menggunakan bai salam serta kelebihan, kekurangan bai salam 

dalam bisnis online dan serta kendala dalam transaksi bai salam. 

b. Bagi Akademik 

Secara akademik, penulis mengharapkan penelitian ini dapat 

menjadi sumbangsih perbendaharaan kepustakaan di IAIN 

Tulungagung. 

c. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan 

sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga 

merupakan bahan informasi tentang kinerja transaksi bai salam 

dalam bisnis online, kekurangan dan kelebihan bai salam dalam 

bisnis online, serta kendala dalam praktik bai salam 
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F. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan dalam memahami judul “Analisis Kinerja 

Transaksi Ba’i Salam Dalam Bisnis Online Di Gamis Adzkia Hijab 

Syari Tulungagung”. Maka penulis memberikan penegasan dan 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Definisi konseptual 

a. Kinerja adalah hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat 

dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan 

memberikan kontibusi bagi ekonomi.
7
 

b. Transaksi adalah pemberesan pembayaran dalam perdagangan,, 

persetujuan jual beli dalam perdagangan.
8
 

c. Bai Salam adalah salah satu bentuk jual beli dimana uang harga 

barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli 

belum ada, hanya sifat-sfat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan 

pada waktu perjanjian dibuat.
9
 

d. Bisnis online adalah suatu jenis mekanisme bisnis secara elektronik 

yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu 

dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang 

dan jasa.
10

 

                                                           
7
Wibowo, Manajemen Kinerja,(Jakarta:Pt.Raja Grafindo Persada,2014) hlm 7  

8
 Dessy Anwar,:”KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia”,( Surabaya:Karya 

Abditama,2001)Hlm 540 
9
 H. Ahmad Wardi Muuslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah,2015) hlm 243  

10
 Adi Nugroho, E-Commerce Memahami Perdagangan Di Dunia Maya, (Bandung : 

Informatika, 2006) hlm 9 



12 

 

e. Hijab Syari adalah sesuatu yang menutupi seluruh badan kecuali 

telapak tangan dan wajah yang ditetapkan sesuai dengan Al-Qur‟an 

dan Sunah.
11

 

2. Definisi Operasional 

Secara Operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis 

kinerja transaksi bai salam dalam bisnis online yang diterapkan oleh 

Gamis Adzkia Hijab Syari. 

G. Sistematika Pembahasan 

Merujuk pada semua yang dituliskan di atas dan metode yang 

digunakan serta dalam rangka memudahkan penulisan skripsi, maka 

pembahasan di bagi menjadi enam bab. Adapun sitematika penulisan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  Berisikan gambaran kepada pembaca/penulis yang mudah dan jelas 

terhadap arah pembahasan. Pada bab pendahuluan ini akan 

dikemukakan hal-hal mengenai latar belakang masalah, batasan 

masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

penegasan istilah dan sistematika pembahasan. 

BAB II    Dalam bab landasan teori ini berisikan tentang teori yang membahas 

mengenai penelitian dan kajian penelitian terdahulu 

                                                           
11

Anilatin Naira,”Makna Budaya Pada Jilbab Modis”,Jurnal Jurusan Sosiologi Universitas 

Brawijaya,2014  
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BAB III    Dalam bab metode penelitian berisikan tentang pendekatan dan jenis 

penelitian,  lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis, dan pengecekan keabsahan data. 

BAB IV  Deskripsi tentang pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  Pembahasan yang akan menjelaskan tentang temuan-temuan 

penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian. 

BAB VI Penutup terdiri atas kesimpulan dari analisis data dan saran dari 

penulis mengenai penelitian. Saran manajerial dan saran penelitian 

selanjutnya. 

 

 


