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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pemasaran  

1. Pengertian pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan penting dalam suatu usaha. 

Pada kondisi usaha seperti sekarang ini, pemasaran merupakan pendorong 

untuk meningkatkan penjualan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Pengetahuan mengenai pemasaran menjadi penting bagi perusahaan saat 

dihadapkan pada beberapa permasalahan, seperti menurunnya pendapatan 

perusahaan yang disebabkan oleh menurunnya daya beli konsumen terhadap 

suatu produk sehingga mengakibatkan melambatnya pertumbuhan 

perusahaan.
12

 

Pemasaran adalah proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukrakan produk bernilai dengan 

pihak lain. Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok 

yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang, dan 

mendapatkan laba. Berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis 
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tergantung pada keahlian mereka dibidang pemasaran, produksi, keuangan 

maupun bidang lainnya.
13

  

2. Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran adalah falsafah manajemen pemasaran mengatakan 

bahwa, untuk mencapai tujuan organisasi tergantung pada penentuan 

kebutuhan dan keinginan pasar sasaran (target market) dan memuaskan 

pelanggan secara efektif dan efisien dari pada yang dilakukan oleh pesaing. 

Konsep pemasaran terus mengalami pengembangan, tetapi tidak dapat 

diartikan bahwa konsep pemasaran yang terakhir adalah yang terbaik.
14

 

Penggunaan konsep pemasaran akan menunjang keberhasilan bisnis yang 

dijalankan. Berikut adalah 3 unsur pokok dalam konsep pemasaran: 

a. Orientasi pada konsumen 

Menurut pendapat Swasta perusahaan yang ingin mempraktikkan 

orientasi konsumen harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menentukan kebutuhan pokok dari pembei yang akan dilayani dan 

dipenuhi. 

2) Menentukan kelompok pembeli yang akan dijadikan sasaran 

penjualan. 

3) Menentukan produk dan program pemasaran. 

4) Mengadakan penelitian pada konsumen. 

5) Menentukan dan melaksanakan hubungan pertukaran strategi yang 

menarik. 
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b. Koordinasi dan integrasi dalam perusahaan 

Setiap orang dalam perusahaan ikut andil dalam usaha untuk memberikan 

kepuasan serta harus terdapat penyesuaian dan koordinasi antar produk, 

harga, saluran ditribusi dan promosi untuk menciptakan hubungan 

pertukaran yang kuat sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

c. Mendapatkan laba dari kepuasan konsumen 

Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah memaksimalkan lab. Laba 

tersebut akan menjadikan perusahaan tumbuh dan berkembang. Faktor yang 

mempengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan adalah 

banyaknya konsumen yang membeli atau menggunakan produk mereka. 

Konsumen akan memutuskan menggunakan produk sebuah perusahaan jika 

kepuasan yang mereka cari dapat terpenuhi. 

d. Bauran pemasaran 

Bauran pemasaran adalah seperangkat alat yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasarannya. Dari defisi tersebut 

dapat disimpulkan bahwa produk, harga, distribusi dan promosi saling 

berhubngan dimana dalam masing-masing elemen didalamnya saling 

mempengaruhi.
15

 

1) Produk  

Dalam pemasaran produk adalah barang atau jasa yang memuaskan 

kebutuhan konsumen. Kepada suatu perusahaan (pemasar) suatu 

produk bukan saja memiliki karakteristik fisik seperti bentuk, ukuran, 
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pengepakan,warna, nama, tetapi juga sifat non fisik seperti imej, 

harga, cara bagaimana pendistribusian dan metode dengan mana dapat 

dibeli. 

2) Harga (price) 

Harga merupakan elemen kedua P dari bauran pemasaran. Harga 

merupaan keputusan yang sangat penting dari pemasar, sebab bila 

harga terlalu tinggi banyak pembeli potensial jadi menghilang, 

sedngkan bila harga terlalu rendah maka perusahaan tidak 

memperoleh cukup keuntungan. Langkah-langkah yang perlu 

dipertimbangkan dalm penentua harga produk adalah: 

a) Penentuan tujuan penetapan harga 

b) Estimasi jumlah permintaan terhadap produk 

c) Estimasi harga poko produk 

d) Memilih metode pennetuan harga 

e) Memilih harga produk yang tepat.
16

 

3) Promosi 

Tujuan akhir dari pemasar adalah menaikkan penjualan dan keuntugan 

bag perusahaan. Promosi dan periklanan adalah usah-usaha perusahaan 

untuk meyakinkan konsumen untuk membeli produknya. Ini kadang-kadang 

dikeal sebagai komunikasi pemasaran dari suatu perusahaan. 
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B. Strategi Pemasaran Islam 

1. Konsep Pemasaran Islam 

Pemasaran menurut perspektif syariah adalah segala aktivitas yang 

dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai (value 

creating activities) yang memungkinkan siapa pun yang melakukannya 

bertumbuh serta mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi 

kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang 

berprinsip pada akad bermuamalah islami atau perjanjian transaksi bisnis 

dalam islam. Menurut pendapat M.Syakir Sula, pemasaran syariah 

merupakan sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses 

penciptaan, penawaran dan perubahan value dari satu inisiator kepada 

stakeholders-nya dan dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta 

prinsip-prinsip muamalah dalam islam. Allah SWT mengingatkan agar 

senantiasa menghindari perbuatan zalim dalam berbisnis termasuk dalam 

proses penciptaan, penawaran, dan proses perubahan nilai dalam pemasaran. 

Kotler mendefinisikan pemasaran ialah suatu proses sosial dan manajerial 

yang di dalamnya terdiri dari individu dan kelompok dalam mendapatkan 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan 

dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.
17

 

Beberapa kegiatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan syariah Islam 

di dalam mencari keuntungan adalah sebagai berikut: 
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a. Menipu dan menyembunyikan cacat dan segala bentuk kelemahan 

dari suatu produk atau jasa yang akan dijual sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW, “ barangsiapa yang menipu (ia) bukan dari 

golonganku” (HR.Al- Bukhari) 

b. Memanfaatkan keadaan dan kondisi orang yang nampak sangat 

membutuhkan, mislanya memnafaatkan peluang supaya pembeli 

dengan terpaksa membeli barang dengan harga yang sangat tidak 

wajar, sebagaimana sabda Rasullulloh SAW, “ Allah merahmati orang 

yang bijaksana bila ia menjual, bijaksana bila ia membeli, dan 

bijaksana bila ia membayar” (HR. Al. Bukhari dan Muslim). 

c. Tidak memenuhi syarat-syarat dari suatu perjanjian (akad) yang 

telah disepakati bersama atau khianat, misalnya dalam bentuk 

perjanjian jual beli, sewa-menyewa, ataupun pesanan, sebagaimana 

firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1, “ wahai orang-

orang yang beriman penuhilah (syarat) akad-akad itu”. 

Berdasarkan kutipan dari KH. Didin Hafidhudin mengenai budaya kerja 

pada perusahaan bernuansa islam syariah harus mengandung unsur-unsur 

atau memiliki ciri-ciri dari sifat berdagang Nabi Muhammad yang membuat 

Nabi Muhammad berhasil dalam melakukan bisnis yaitu kejujuran 

(shiddiq), konsisten (istiqomah), pandai (fathanah), bertanggungjawab 

(amanah), dan mengajak/ kominikatif (tabligh).
18
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a. Shiddiq (jujur atau benar) dalam berdagang Nabi Muhammad 

selalu dikenal sebagai seorang pemasar yang jujur dan benar dalam 

menginformasikan produknya. 

b. Istiqamah (konsisten) artinya konsisten dalam iman dan nilai-nilai 

yang baik meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. 

c. Fathanah (cerdas) dalam hal ini pemimpin yang mampu 

memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab 

bisnisnya dengan sangat baik. 

d. Amanah (atau dapat dipercaya) saat menjadi pedagang Nabi 

Muhammad selalu mengembalikan hak milik atasannya, baik itu 

berupa hasil penjualan maupun atau sisa barang. 

e. Tabligh (komunikatif) jika seorang pemasar harus mampu 

menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan 

tetap sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran.
19

 

Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa dalam bukunya “Manajemen 

Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktis Syariah dalam Bisnis 

Kontemporer”, menyatakan bahwa praktik pemasaran Nabi Muhammad 

SAW antara lain sebagai berikut: 

a. Segmentasi dan Targeting 

Segmentasi dan targeting dipraktikkan Nabi Muhammad SAW tatkala 

ia berdagang ke negara Syam, Yaman, Bahrain. Muhammad mengenal 

betul barang apa yang disenangi oleh penduduk dan diserap oleh pasar 
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setempat. Setelah mengenal target pasarnya (targeting), Nabi 

Muhammad SAW menyiapkan barang-barang dagangan yang dibawa 

ke daerah tersebut. Nabi Muhammad SAW betul-betul profesional dan 

memahami dengan baik segmentasi dan targeting sehingga sangat 

menyenangkan hati Khadijah, yang saat itu berperan sebagai bosnya. 

Barang-barang yang diperdagangkan Muhammad selalu cepat terjual, 

karena memang sesuai dengan segmen dan target pasarnya 

(targeting). 

b. Positioning 

Positioning berarti bagaimana membuat barang yang kita hasilkan 

atau kita jual memiliki keunggulan, disenangi, dan melekat di hati 

pelanggan dan bisa melekat dalam jangka waktu yang lama. 

Positioning berhubungan  dengan apa yang ada di benak pelanggan, 

berhubungan dengan persepsi, di mana persepsi tersebut akan melekat 

dalam waktu yang lama.  Positioning Nabi Muhammad SAW yang 

sangat mengesankan dan tidak terlupakan oleh pelanggan merupakan 

kunci kenapa Muhammad menjadi pebisnis yang sukses. Beliau 

menjual barang-barang asli yang memang original serta sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tidak pernah terjadi 
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pertengkaran atau klaim dari pihak pelanggan bahwa pelayanan dan 

produk yang dijual Muhammad mengecewakan.
20

 

Bauran pemasaran merupakan komponen-komponen pemasaran yang 

dimanfaatkan oleh manajemen dalam kegiatan pemasaran. Bauran 

pemasaran terdiri dari 4P (produk, price, place, dan promotion). Berikut ini 

akan dijelaskan unsur 4P dalam perpektif syariah: 

a. Produk 

Produk atau jasa yang dibuat harus memperhatikan nilai kehalalan, 

bermutu, dan berhubungan dengan kebutuhan kehidupan manusia. 

Melakukan jual beli yang mengandung unsur tidak jelas (gharar) 

terhadap suatu produk akan menimbulkan potensi terjadinya penipuan 

dan ketidakstabilan terhadap salah satu pihak. Nabi Muhammad SAW 

melarang kita untuk melakukan transaksi terhadap suatu produk yang 

mengandung unsur gharar sebagaimana hadisnya “Rasullullah 

melarang jual beli gharar (yang tidak jelas produknya)” HR. Muslim 

dari Abu Hurairah. Kualitas dari suatu produk harus menjadi perhatian 

utama dimana barang yang dijual harus jelas dan baik kualitasnya agar 

calon pembeli dapat menilai dengan mudah terhadap produk tersebut. 

Rasullullah SAW melarang kita untuk melakukan penipuan dengan 
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cara memperlihatkan posisi produk yang baik dan menyembunyikan 

sisi kejelekan produk tersebut.  

b. Price (harga) 

Penentuan harga dalam ekonomi islam didasarkan atas mekanisme 

pasar yakni harga ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan 

penawaran atas azas sukarela (an taradhiin), sehingga tidak ada satu 

pihak pun yang teraniaya atau terzalimi. Dengan syarat sebaiknya 

kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui mengenai produk 

dan harga di pasaran. Islam memperbolehkan ketentuan monopoli, 

duopoli, atau ologopoli dalam penentuan harga selama ketentuan 

harga serta keuntungan yang diperoleh dari suatu produk merupakan 

keuntungan normal. Islam melarang praktik ikhtikar yaitu mengambil 

keuntungan di atas keuntungan normal dengan jalan menjual sedikit 

barang untuk harga yang lebih tinggi atau sering kita kenal dengan 

istilah monopoly‟s rent-seeking. Sabda Rasullullah SAW ,” tidaklah 

orang melakukan ikhtikar atau kecuali ia berdosa “ (HR. Muslim, 

Ahmad, Dan Abu Dawud). Nabi Muhammad SAW telah memberikan 

contoh bagaimana caranya menentukan suatu harga jual produk 

sebagaimana beliau lakukan ketika melakukan perniagaan yakni 

dengan cara menyebut berapa harga beli barang di Makkah, biaya 

transport dari Makkah ke Syam dan lamanya memerlukan waktu 

sekian hari. Nabi Muhammad SAW menyerahkan pembeli untuk 

mennetukan harga yang pantas terhadap barang yang dijualnya. 
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c. Place (lokasi/distribusi) 

Perusahaan memilih saluran distribusi atau menetapkan tempat 

untuk kegiatan bisnis. Dalam perspektif Barat, para penyalur produk 

berada di bawah pengaruh produsen, atau bahkan sebaliknya para 

penyalur dapat melakukan tekanan-tekanan yang mengikat kaum 

produsen, sehingga produsen tidak bisa lepas dari ikatan penyalur. 

Nabi Muhammad SAW melarang orang-orang atau perantara 

memotong jalur distribusi dengan melakukan pencegatan terhadap 

pedagang dari desa yang ingin menjual barangnya ke kota. Mereka 

dicegah di pinggir kota dan mengatakan bahwa harga barang bawaan 

mereka sekarang harganya jatuh, dan lebih baik barang itu dijual 

kepada mereka yang mencegah. Hal ini sangat dilarang oleh Nabi 

Muhammad SAW. Kemudian dalam hal perantara, para tengkulak 

yang suka menjalankan politik ijon, dan membeli buah di atas pohon, 

yang ditaksir berapa harganya. Hal ini dilarang Muhammad tidak 

dibenarkan membeli buah di atas pohon, karena belum jelas jumlah 

hasilnya, sehingga jual beli itu meragukan. 

d. Promotion (promosi) 

Banyak pelaku bisnis menggunakan teknik promosi dengan 

memuji-muji barangnya setinggi langit dan tidak segan-segan 

mendiskreditkan produk saingan. Bahkan ada kejadian, produk 

pesaing dipalsukan kemudian dilepas ke pasar sehingga pesaingnya 

memperoleh citra tidak baik dari masyarakat. Tidak boleh mengatakan 
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bahwa modal barang ini mahal jadi harganya tinggi, dan sudah banyak 

orang yang membeli produk ini, tapi kenyataannya tidak. Untuk 

melariskan jual belinya, pedagang tidak segan-segan melakukan 

sumpah palsu, padahal hal tersebut merusak. Juga tidak dibenarkan, 

para penjual main mata dengan teman-temannya agar pura-pura 

berminat dengan barang yang dijual dan membelinya dengan harga 

mahal sesuai dengan harga yang diminta oleh penjual. Ini disebut 

najasi, praktik ini sangat dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.
21

 

C. Kinerja (Performance) 

1. Definisi Kinerja 

Secara Etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). 

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang).
22

 yaitu 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yag dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

Kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja 

organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi 

kualitas dan kuantitas berdasarkan standart kerja yang ditentukan, 

sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dan 
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kinerja kelompok. Kinerja karyawan merupakan suatu ukuran yang dapat 

digunakan untuk mengukur prestasi kerja atau kinerja organisasi.
23

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seseorang 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesunguhan waktu yang diukur 

dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan ketetapan waktu adalah 

kesesuaian waktu yang telah direncanakan. Kinerja transaksi bai salam 

adalah suatu ukuran dimana tingkat keberhasilan transaksi tersebut, semakin 

mempunyai kinerja yang baik dan efektif maka transaksi tersebut semakin 

berhasil.    

2. Manajemen Kinerja 

Manajemen kinerja adalah manajemen tentang menciptakan hubungan 

dan memastikan komunikasi yang efektif. Manajemen kinerja memfokuskan 

pada apa yang diperlukan oleh organisasi, manajer dan pekerja untuk 

berhasil. Manajemen kinerja adalah tentang bagaimana kinerja dikelola 

untuk memperoleh sukses.
24

 Diartikan juga proses komunikasi yang 

dilakukan secara terus menerus dalam kemitraan antar karyawan dengan 

atasannya langsung. 
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3. Prinsip Dasar Kinerja  

Manajemen kinerja bekerja atas prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan 

bersama agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Prinsip dasar menjadi 

fondasi yang kuat untuk bagi kinerja organisasi untuk mencapai tujuan. 

Berikut adalah prinsip dasar kinerja:
25

 

a. Strategis  

Arti dari strategis adalah membahas masalah kinerja secara lebih 

luas, lebih urgen, dan dengan tujuan jangka panjang . perumusan visi 

dan misi organisasi akan menjadi inspirasi dalam penetapan tujuan 

organisasi. 

b. Holistik 

Manajemen kinerja bersifat menyeluruh mencakup seluruh aspek 

dalam ruang lingkup sejak perumusan tujuan, perencanaan, 

pelaksanaan, umpan balik, pengukuran, penilaian,review, evaluasi,dan 

perbaikan kinerja. 

c. Terintegrasi 

Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang merupakan 

sebuah sistem sehingga menujukkan hubungan antara masukan, 

proses, hasil dan manfaat. Dengan demikian aspek terkandung 

didalamnya saling berkaitan sehingga merupakan hubungan yang 

terintegrasi. 
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d. Perumusan tujuan  

Manajemen kinerja dimulai dengan melakukan perumusan dan 

mengklarifikasi terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai oganisasi.  

e. Perencanaan 

Perencanaan kinerja menyangkut pendefinisian tujuan dan sasaran 

organisasi, membangun strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan 

tersebut dan mengembangkan perencanaan secara komprehensif. 

f. Pengukuran 

Setiap oragnisasi berkeinginan mencapai tingkat kinerja tinggi. 

Untuk itu perlu mengetahui perkembangan pencapaian standart, taget 

dan waktu yang tersedia. Pengukuran perlu dilakukan untuk 

mengetahui pakah pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana. 

g. Perbaikan kinerja 

Kinerja individu, tim atau organisasi mungkin dapat mencapai 

tujuan dan sasaran seperti diharapkan, namun dapat pula tidak 

mencapai harapan. Perbaikan kinerja harus dilakukan karena prestasi 

kerja yang dilakukan tidak sepert yang diharapkan. Dengan 

melakukan perbaikan kinerja duharapkan tujuan organisasi dimasa 

depan dapat dicapai dengan lebih baik. 

h. Pengembangan  

Kinerja suatu organisasi tergantung pada kompetensi sumber daya 

manusia didalamnya , baik sebagai individu mauun sebagai tim. 

Sumber daya manusia adalah aset bagi organisasi . 
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i. Kejujuran  

Kejujuran menampakkan diri dalam komunikasi umpan balik yang 

jujur diantara manajer, pekerja, dan rekan kerja.kejujuran termasuk 

dalam mengekspresikan pendapat, penyampaian fakta, memberian 

pertimbangan dan perasaan. Kejujuran mempunyai beberapa segi dan 

tingkatan, dan mereka menggunakan proses penilaian untuk menggali 

kebenaran secara luasdan dalam akan memperoleh manfat terbesar.  

4. Kerja Dan Produktifitas 

Produktifitas kerja berasal dari produktif yang artinya segala kegiatan 

yang menimbulkan kegunaan (utility).
26

 Jika seseorang bekerja, ada 

hasilnya, maka dikatakan ia produktif. Tapi kalau ia menganggur, ia disebut 

tidak produktif, tidak menambah nilai guna masyarakat. Para penganggur 

merupakan beban bagi masyarakat. Biasanya orang-orang kreatif ada saja 

yang dikerjakannya, maka makin lama ia makin produktif. 

Orang-orang produktif tidak hanya diukur dari kuantitas (jumlah) hasil 

yang dicapai seseorang tapi juga mutu pekerjaannya. Makin baik mutu 

pekerjaannya maka makin tinggi produktivitas kerjanya. Oleh sebab itu 

dalam Islam, amal seorang muslim tidak hanya dilihat dari jumlahnya 

namun lebih penting mutu dan amal tersebut. Isyarat tentang amal saleh 

banyak dijumpai dalam Al-Qur’an, karena itu Islam merupakan agama amal 

yang mendorong umatnya untuk kreatif dan produktif.
27

 Apabila kita 

memperlihatkan ketentuan-ketentuan dalam agama Islam didalamnya 
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terkadang terkandung dorongan untuk hidup secara produktif. Lebih-lebih 

lagi bahwa Islam mengajarkan bahwa hidup seorang muslim merupakan 

amal shaleh yang mengandung ibadah. Karena itu seorang muslim dituntut 

untuk dapat berkembang dan meningkatkan kemajuan dengan 

mengembangkan produktivitas yang didorong oleh nilai-nilai agama. 

D. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islami 

Untuk membangun kultur bisni yang sehat, idealnya dimulai dari 

perumusan etika bisnis yang akan digunakan sebagai norma perilaku 

sebelum aturan (hukum) perilaku dilaksanakan. Sebagai kontrol individu 

pelaku dalam bisnis yatu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral 

atas pemahaman dan enghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti 

kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung 

jawab, disiplin dan berperilaku tanpa diskriminasi.
28

 

 Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka 

panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Karena itu, 

etika bisnis menuru suarmy amran, hasrus berdasarkan pada prinsip-prinsip 

sebagai berikut:
29

 

1. Prinsip kejujuran, dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci 

keberhasilan dalam suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol 

terhadap konsumen, dalam hubungan kerja dan sebagainya 
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2. Prinsip keadilan, bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan 

sesuai dengan dengan haknya masing masing dan tidak ada yang 

boleh dirugikan. 

3. Prinsip saling menguntungkan, juga dalam bisnis yang kompetitif. 

4. Prinsip integritas moral, itu merupakan dasar dalam berbisnis, 

harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan 

perusahaan yang baik. 

E. Jual Beli Dalam Konsep Fiqh 

1. Konsep Jual Beli 

Fiqh menurut etimologi adalah pemahaman. Dalam artian luas adalah 

hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan atau indaan manusia yang 

didapatkan dari dalil dalil yang spesifik melalui proses ijtihad (campur 

tagan manusia). Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu 

dengan sesuatu yang lain).
30

 

Sedangkan muamalat berasal dari bahsa arab yang merupakan saling 

bertindak, berbuat, pekerjaan, pergaulan sosial, bisnis dan transaksi.
31

 Dari 

pengertian menurut bahsa tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian 

Fiqh Muamalat adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’yang mengatur 

hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam 

bidang kegiatan ekonomi. Seperti jual beli, gadai, perdagangan, sewa, 
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sarikat, mudharabah dan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan 

ekonomi manusia. 

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-ba‟i yang berarti menjual, 

mengganti, atau menukar sesuatu yang lain. Dengan demikian, kata al bai 

berarti jual sekaligus juga berarti beli.
32

 

Dapat diambil garis besarnya bahwa jual beli adalah terjadinya pertukara 

suatu barang dengan barang alinnya diantara dua pihak tersebut, dibenarkan 

menurut syara’ dan disepakati bersama. Atau kepemindahan hak dan 

kepemilikan dari suatu pihak kepada pihak lain yang bisa dilakukan dengan 

cara pertukaran barang (barter) maupunpemindahan dengan alat ganti yang 

disesuaikan. 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur’an, 

Sunnah, dan Ijma‟ para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli 

hukumnya adalah mubah kecuali yang dilarang oleh syara’.
33

 Para ulama 

dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli, karena 

hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. 

Barang siapa yang terjun langsung ke dalam dunia usaha dan bergelut 

dengan berbagai macam muamalat, berkewajiban untuk mengetahui hal hal 

yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak, ini dimaksudkan agar 

muamalat berjalan dengan sah. Segala sikap dan tindakannya jauh dari 

kerusakan yang tidak dibenarkan. 
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Dalam perihal jual beli, Islam mendoorong agar manusia melakukan jual 

beli sebagai salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya. 

Dengan melakukan jual beli maka manusia akan tercipta rasa tolong 

menolong, rasa kebersamaan dan juga rasa membutuhkan satu sama lain. 

Didalam jual beli Islam pun telah menggambarkan tata cara yang baik 

dan benar agar tidak ada kerugian diantara manusia-manusia yang 

melakukan transaksi jual beli. Dasar hukum perihal jual beli terdapat dalam 

beberapa ayat di Al-Qur’an. Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan 

dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. 

Akad ialah kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah 

apabila ijab dan qabul belum dilakukan. Karena ijab dan qabul 

menunjukkan kerelaan (keridhaan) diantara kedua belah pihak. 

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

b. Sighat (ijab qabul) 

c. Ada barang yang dibeli 

d. Ada nilai tukar pengganti barang. 

 Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang 

memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkan kadang berada 

ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli maka manusia saling tolong 

menolong untuk memenuhi hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan 
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ekonomi akan berjalandengan positif karena apa yang mereka lakukan akan 

menguntungkan kedua belah pihak. 

3. Macam-Macam Jual Beli 

a. Jual beli ditinjau dari aspek pelaku akad  (subjek) dibedakan menjadi 

3 yaitu:
34

 

1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan seperti yang dilakukan 

oleh kebanyakan orang. Namun bagi yang bisu, dapat diganti dengan 

isyarat yang merupakan ungkapan dalam hatinya sebagaimana ucapan 

bagi orang yang dapat berbicara. 

2) Akad jual beli melalui perantara atau tulisan. Dinyatakan sah 

hukumnya, hal ini sama dengan akad jual beli yang dilakukan secara 

lisan apabila kedua belah pihak tidak saling bertemu. 

3) Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan istilah mu‟athah, 

yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul karena 

sudah tercantum label harga pada objek, sehingga dapat dibayarkan 

harga barang tersebut. 

b. Jual beli ditinjau dari sisi objek akad, dibedakan menjadi 4 

macam yaitu: 

1) Bai al-muthlaq, yaitu jual beli antara barang dengan uang seperti 

yang digunakan saat ini. 

2) Bai al-muqayyadah, yaitu jual beli barang dengan barang  (barter) 

misalnya tukar menukar tas dengan sepatu. 
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3) Bai al-sharf, yaitu jual beli mata uang dengan mata uang lainnya. 

Seperti tukar menukar rupiah dengan real. 

4) Bai as-salam, yatu jual beli pesanan antara barang dengan 

harga/uang, dikarenakan barang tidak ada pada saat akad dan baru 

akan dikemudian hari maka dalam hal ini barang yang tidak lagi 

dinilai sebagai „ain melainkan sebagai dain (tanggungan) sedangkan 

uang yang dibayarkan sebagai tsaman (harga jual) berlaku sebagai 

ain.
35

 

c. Jual beli ditinjau dari harga jual (tsaman) yang dikenakan kepada 

pembeli, dibagi menjadi 4 yaitu 

1) Jual beli Murabahah 

Jual beli dengan cara menarik keuntungan tertentu dari harga beli 

barang semula,dimana pihak pembeli mengetahui besaran keuntungan 

yang diambil oleh pihak penjual. 

2) Jual beli Tauliyah 

Jual beli dengan tidak menarik keuntungan tertentu dari harga beli 

barang semula,dimana pihak pembeli mengetahui besar modal 

pembelian barang tersebut. 

3) Jual beli Al-wadi‟ah 

Jual beli dengan harga jual lebih rendah dari harga barang semula, 

dimana pihak pembeli mengetahui besar modal pembelian barang 

tersebut. 
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4) Jual beli Al-musawamah, 

Jual beli dengan harga jual sesuai dengan kesepakatan edua belah 

pihak, dimana pihak penjual biasanya menyembunyikan besar modal 

pembelian barang tersebut. 

Aktifitas jual beli dapat menimbulkan beragai macam kriteria yang 

kemudian membaginya kedalam berbagai aspek seperti ditinjau dari subjek 

akad, objek akad, harga jual, dan juga ditinjau dari hukum jual beli itu 

sendiri. 

4. Unsur Kelalaian Dalam Jual Beli 

Dalam jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual 

maupun dari pihak pembeli, baik pada saat terjadi akad, maupun 

sesudahnya. Untuk setiap kelalaian ada resiko yang harus dijamin oleh 

pihak yang lalai, menurut ulama fiqh, bentuk kelalaian dalam jual beli , 

diantaranya
36

: 

a. Barang yang dijual itu, bukan milik penjual (barang titipan, 

jaminan hutang ditangan penjual, barang curian) 

b. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan kerumah 

pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan 

dan tidak tepat waktu. 

c. Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli.  

                                                           
36

 Hasan M.Ali,berbagai macam transaksi dalam islam,(jakarta:PT Raja grafindo 

persada,2003)hlm 127 



37 

 

d. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati. 

Dalam kasus seperti ini, resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai. 

Apabila baran tersebut bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti 

rugi sebanyak harga yang telah diterimanya. Apabila kelalaian berkaitan 

dengan keterlambatan dalam pengiriman barang dan tidak sesuai dengan 

perjanjian dan ada unsur kesengajaan, pihak penjual harus menanggung 

resiko ganti rugi. Demikian juga, apabila barang itu rusak (sengaja atau 

tidak) atau tidak sesuai dengan contoh maka harus ganti rugi. Ganti rugi 

tersebut disebut jaminan atau tanggungan. Jaminan tersebut adakalanya 

berbentuk barang dan adakalanya berbentuk uang sesuai dengan 

kesepakatan diawal. Jaminan dipandang penting dalam jual beli, agar tidak 

terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disepakati kedua belah pihak. 

Apalagi sekiranya perselisihan itu sampai kepengadilan. 

F. Akad jual beli  

1. Pengertian Akad  

Dalam Islam ketika hendak melakukan jual beli, terdapat akad yang 

harus dipenuhi oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Akad 

yang timbul tersebut tergantung dari perjanjian antara kedua belah pihak 

dalam jual beli tersebut. Akad (ikatan, keputusan, penguatan) atau 

perjanjian atau kesepakatan atau transaksi yang diartikan sbagai komitmen 

yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Akad juga diartikan sebagai 

semua perikatan (transaksi) yag dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak 
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boleh menyimpang dan harus sejalan dengan  kehendak syari’at. Tidak 

boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi, barang-barang 

yang diharamkan.
37

 

2. Macam-macam akad 

Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit 

transacion. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, 

karena itu bersifat komersial. Contoh akad tijarah adalah akad-akad 

investasi, jual beli, dan sewa menyewa. Yang termasuk dalam akad tijarah 

adalah murabahah, salam, istishna, ijarah dan musyarakah. 

G. Ba’i Salam 

1. Pengertian Ba‟i Salam 

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan 

penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, 

kualitas, tanggal dan tempat peyerahan yang jelas, serta disepakati 

sebelumnya dalam perjanjian.
38

 Barang yang diperjual belikan belum 

tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu. Risiko 

terhadap barang yang diperjual belikan masih berada pada penjual sampai 

waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat 

menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan 

spesifikasi awal yang disepakati. 
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Dalam pengertian yang sederhana, ba‟i salam berarti pembelian barang 

yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan 

dimuka. Salam dalam istilah fiqh disebut juga dengan salaf. Secara 

etimologi, kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu 

mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. 

Dalam menggunakan akad salam, hendaknya menyebutkan sifat-sifat 

dari objek jual beli as-salam yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, 

baik berupa barang yang ditakar, ditimbang maupun diukur. Disebutkan 

juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang 

dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Jual beli salam 

juga dapat berlaku untuk menginport barang dari luar negeri dengan 

menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. Penyerahan uang 

muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya 

dibuat dalam suatu perjanjian. 

Dalam dunia bisnis modern, bentuk jual beli salam dikenal dengan 

pembelian dengan cara pesan (indent).
39

 Tujuan utama dari jual beli salam 

adalah saling membantu dan menguntungkan antara konsumen dan 

produsen. Jual beli salam ini hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan 

ukuran, timbangan dan waktunya ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah 

sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam 

prakteknya, jual beli salam juga tidak menyalahi qiyas yang membolehkan 
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penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkan penangguhan 

pembayaran.
40

 

2. Rukun Dan Syarat Salam 

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa salam merupaka salah 

satu bentuk jual beli. Oleh karena itu, semua rukun jual beli juga merupakan 

rukun salam, dan syarat jual beli juga merupakan syarat salam.
41

 Rukun 

salam menurut hanafiah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur 

ulama, seperti halnya jual beli, rukun salam meliputi: 

a. Aqid, yaitu pembeli atau al muslimun dan penjual atau al-muslam 

ilaih.  

b. Ma‟qud „alaih, yaitu muslam fih (barang yang dipesan), dan harga 

atau modal salam 

c. Shighat yaitu ijab dan qabul. 

3. Syarat-Syarat Salam 

Syarat salam diatas telah dikemukakan bahwa sama dengan syarat jual 

beli, karena salam merupakan bagian dari jual beli. Namun demikian, ada 

beberapa syarat tambahan yang khusus untuk salam. Syarat-syarat salam ini 

ada yang berkaitan dengan modal atau harga, dan ada yang berkaitan 

dengan objek akad atau barang yang dipesan. Secara umum ulama-ulama 

mazhab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar salam 

menjadi sah, yaitu: 

a. Jenis objek akad atau barang yang dipesan harus diketahui. 
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b. Sifatnya diketahui 

c. Ukuran atau kadarnya diketahui, 

d. Masanya tertentu (diketahui) 

e. Mengetahui kadar (ukuran) modal atau harga, dan  

f. Menyebutkan tempat pemesanan/ penyerahan. 

Demikian para ulama sepakat bahwa salam dibolehkan dalam barang-

barang yang ditakar, ditimbang, diukur dengan meteran dan dihitung. Syarat 

terdiri dari: 

a. Syarat orang yang berakad 

Ulama Malikiyah dan hanafiah mensyaratkan aqid (muslam dan 

muslam ilaih) harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak 

besar yang pembicaraan dan jawabannya dapat dipaham, serta 

berumum minimal 17 tahun. Oleh karena itu anak kecil, orang gila 

dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya.
42

 

b. Syarat yang berkaitan dengan pembayaran atau harga 

Hanafiah mengemukakan enam syarat yang berkaitan dengan alat 

pembayarn yaitu sebagai berikut: 

1). Jenisnya harus jelas, misal uang dinar atau dirham. 

2) Macamnya harus jelas, apabila disuatu negara terdapat beberapa 

jenis mata uang, misal dollar amerika dan dollar australia. Apabila 

jenis mata uangnya hanya satu macam, misalnya mata uang rupiah 

maka syarat yang kedua ini tidak berlaku. 
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3) Sifatnya jelas, misalnya sedang, bagus, atau jelek. 

4) Mengetahui kadar dari alat pembayaran. 

5) Alat pembayaran (dirham atau dinar) harus dilihat secara teliti agar 

diketahui dengan jelas baik tidaknya. 

6) Alat pembayaran harus diserah terimakan secara tunai dimajelis 

akad sebelum para pihak meninggalkan majelis. 

c. Syarat yang terkait dengan barang, diantaranya: 

1) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan 

demikian barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak 

penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain. 

2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan 

disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya. 

3) Barang yang dipesan harus tersedia dipasaran sejak akad 

berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. 

4) Barang yang dipesan dalam akad salam harus barang yang banyak 

pandanannya dipasaran yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui 

hitungan, takaran atau timbangan. 

5) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. 

d. Syarat tentang waktu dan penyerahan barang  

1) Mengenai tengang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan 

tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan 

demikian. 
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2) Syarat tentang penyerahan barang 

Pihak-pihak yang bertransaksi harus menujuk tempat untuk 

penyerahan barang yang dipesan diperlukan biaya pengiriman atau 

tempat terjadinya transaksi tidak layak dijadikan tempat penyerahan 

barang seperti ditengah gurun. 

Jika kedua belah pihak tidak mencantumkan penentuan tempat 

serah terima, jual beli salam tetap dinyatakan sah, dan tempat 

penyerahannya bisa ditentukan kemudian. Hal ini dikarenakan ada 

hadist yang menjelaskannya.
43

 

Sehubungan dengan syarat penetapan sifat ini, para ulama berbeda 

pendapat tentang dibolehkannya salam dalam beberapa jenis barang. 

a. Salam pada hewan 

Menurut hanafiah, Salam pada hewan tidak diperbolehkan, karena 

dalam hadist Rasulullah “melarang salaf (salam) pada hewan”. 

Disamping itu karena hewan berbeda antara satu dengan yang lainnya 

sehingga sulit menentukan sifatnya. 

b. Salam pada daging beserta tulang 

Menurut imam Abu hanifah, salam (pesanan) pada daging beserta 

tulang hukumnya tidak dibolehkan, karena adanya ketidakjelasan yang 

dapat menimbulkan perselisihan diantara dua aspek: a). Aspek gemuk 

atau kurus, b). Aspek sedikit atau banyak tulang. Namun, bisa jadi sah 
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karena ditentukan sifatnya, misalnya jenis dagingnya, sapi, kerbau 

atau kambig atau macamnya, umur serta ukuran (beratnya). 

c. Salam pada pakaian 

Pakaian merupakan benda yang dapat dihitung yang berbeda anatar 

pakaian yang satu dengan pakaian yang lainnya. Oleh karena itu, 

menurut hanafiah yang mengunakan qiyas, salam tidak berlaku untuk 

pakaian. Namun bila mennguankan ihtisa, salam dibolehkan karena 

adanya persamaan dengan mal mitsli dalam jenis, macam, sifat, dan 

bahkan serta ukurannya. Disamping itu, transaksi tersebut sangat 

dibutuhkan oleh manusia. Adapun Malikiyah, Syafi’iyah dan 

Hanabiyah membolehkan salam pada pakaian. Bahkan menurut ibnu 

Mundzir, ulama telah ijma’ (sepakat) mengenal hal itu. 

d. Salam pada Roti 

Menurut hanafiah dan Syafi’iyah, salam (pesanan) pada roti dengan 

cara htungan hukumnya tidak sah, karena adanya perbedaan yang 

mencolok antara satu roti dengan roti yang lainnya dalam besar 

kecilnya. Abu yusuf membolehkannya apabila macam, timbangan, 

dan masa atau temponya ditentukan. Akan tetapi, menurut Malikiyah 

dan Hanabillah, salam (pesanan) hukumnya sah, apabila 

memungkinkan untuk ditentukan sifatnya. Hal ini didasarkan atas 

hadist Nabi riwayat Ibnu Abbas yang telah disebutkan diatas. 

 Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi, maka jual-beli 

pesan itu dinyatakan sah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan 
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yang mereka sepakati. Ada persoalan lain lagi berhubungan dengan jual beli 

pesanan, yaitu penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang disepakati 

sudah jatuh tempo. Dalam persoalan ini fuqaha sepakat menyatakan,bahwa 

pihak produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang 

tealh disepakati bersama.
44

 Sekiranya  barang yang telah diterima dan 

kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, 

ciri-ciri, kualitas atau kuantitas barang yang dipesan maka pihak pemesan 

dapat menyatakan apakah ia menerima atau menolak barang itu. 

H. Bisnis Online (E-commerce) 

1. Pengertian E-commerce 

E-Commerce adalah adalah kemajuan teknologi merubah banyak aspek 

bisnis dan aktivitas pasar. Bisnis melalui internet berkembang secara pesat, 

sehingga sektor hukum pun diminta untuk turun tangan, sehingga dalam 

bisnis internet tersebut dapat dicapai ketertiban dan kepastian dalam 

berbisnis.
45

 Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah 

melahirkan metode bertransaksi yang dikenal dengan istilah e-commerce 

(electronik commerce). Secara lebih luas, e-commerce merupakan 

penggunaan alat-alat elektronik dan teknologi untuk melakukan 

perdagangan, meliputi interaksi bussines-to-bussines dan bussines-to-

consumer. E-commerce menggambarkan cakupan yang luas mengenai 

teknologi, proses, dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa 
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menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. Hal ini bisa 

dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui e-mail atau juga bisa 

melewati word wide web. 

E-commerce merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut 

konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers dan 

pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan 

komputer (computer networks) yaitu internet. Penggunaan sarana internet 

merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang 

secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial. 

2. Kelebihan  dan Kekuaragan E-Commerce 

a. Kelebihan dari E-commerce adalah kelebihan yang dapat diambil dari 

penerapan E-commerce dapat dilihat dari pihak utama yang terlibat 

yaitu : organisasi, konsumen, dan masyarakat 

1) Pasar internasional  

Dengan penerapan E-Commerce sebuah perusahaan dapat memiliki 

sebuah pasar internasional. Bisnis dapat dijalankan tanpa harus 

terbentur pada batas negara denga adanya teknologi digital. Pihak 

perusahaan dapat berrtemu dengan partner dan kliennya dari seluruh 

penjuru dunia. Hal in menciptakan sebuah lembaga multinasional 

virtual. 
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2) Penghematan biaya operasional 

Biaya operasional dapat dihemat. Biaya untuk membuat, 

memproses, mendistribusikan, menyimpan, dan memperbaiki kembali 

informasi juga dapat ditekan. 

3) Kustomisasi masal 

E-commerce telah merevolusi cara konsumen dalam membeli 

barang dan jasa. Produk barang dan jasa dapat dimodifikasi sesuai 

dengan keinginan konsumen. 

4) Berkurangnya kendala inovasi 

Yang dimaksud dengan E-Commerce, suatu perusahaan dapat 

menghemat sumber daya karena mereka tidak dipusingkan dengan 

sulitnya membuat penemuan baru untuk modifikasi produk mereka. 

5) Bagi konsumen lebih banyak pilihan konsumen tidak hanya 

memiliki list produk, namun juga daftar supplier internasional 

sehingga konsumen memiliki pilihan produk yang lebih banyak. 

6) Perbandingan harga 

Konsumen dapat membandingkan satu harga bisnis online dengan 

bisnis yang lain. Dengan mengunjungi berbagai situs. 

7) Proses pengantaran produk yang inovatif 

Dengan E-Commerce proses pengantaran produk menjadi lebih 

mudah. Dimana konsumen dapat menaddapatkan barangnya dengan 

cara cukup dengan mengunduhnya melalui internet. 

 



48 

 

b. Kekurangan E-Commerce 

Adapun dalam bisnis e-commerce 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.
46

 

Risiko kedua adalah terjadinya kesalahan-kesalahn, baik yang dilakukan 

oleh pihak penjual atau pihak lainnya, karena menggunakan internet sangat 

rawan akan serangan hackers yang bisa mengacaukan sistem internet pada 

umumnya. Hakers ini juga bisa menyerang e-commerce yang akibatnya 

akan sangat fatal. Pembeli ternyata merasakan bahwa barang yang sudah 

dibelinya tidak sesuai dengan yang dicantumkan dalam e-commerce karena 

sistemnya dikacaukan oleh hackers. Kesalahan lainnya adalah kecerobohan 

dalam pengetikan yang bisa berakiba fatal. Misalnya, pada pencatuman 

harga yang bisa mendatangkan kerugian bagi penjual. Walau secanggih 

apapun, teknologi buatan tidak bisa menghindar dari masalah teknis yang 

bisa berujung pada kerugian salah satu pihak atau kedua pihak yang 

bertransaksi. Untuk itu, diperlukan suatu bentuk pengamanan bagi pihak-

pihak yang bertransaksi terutama bagi pihak konsumen. 

 

 

                                                           
46

Ibid ... hlm 79  



49 

 

I. Busana Muslim 

1. Pengertian Busana Muslim 

Busana muslimah atau yang lebih dikenal dengan pakaian (sandang) 

adalah salah satu kebutuhan pokok manusia di samping makanan (pangan) 

dan tempat tinggal (papan). Selain berfungsi menutup tubuh, pakaian juga 

dapat merupakan pernyataan lambang status seseorang dalam masyarakat. 

Sebab berpakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang 

mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu menutupi tubuhnya. Busana 

menurut bahasa adalah segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari 

ujung rambut sampai ujung kaki. Menurut istilah, busana adalah pakaian 

yang kita kenakan setiap hari dari ujung rambut sampai ujung kaki beserta 

segala perlengkapannya. Dalam ajaran Islam, pakaian bukan semata-mata 

masalah budaya dan mode, Islam menetapkan batasan-batasan tertentu 

untuk laki-laki maupun perempuan. Khusus untuk muslimah, memiliki 

pakaian khusus yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah. 

Bila pakaian adat umumnya bersifat lokal, maka pakaian muslimah bersifat 

Universal, dalam arti dapat dipakai oleh muslimah dimanapun ia berada.
47

 

2. Pengertian Hijab 

Hijab adalah penutup aurat perempuan yang dianjurkan dalam Islam. 

Ajaran agama menggambarkan kepada kita berbagai hal yang berhubungan 

dengan keinginan, penglihatan dan emosi. Allah telah membatasi gerak dan 

kebebasan kita dalam berbagai hal yang bruuk karena Allah lebih 
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mengetahui mana hal-hal yang bermanfaat bagi hambanya dan mana yang 

membahayakannya. 

Oleh karena itu, islam telah melarang kaum perempuan untuk melakukan 

segala sesuatu yang dapat memancing fitnah. Dan ketertarikan laki-laki lain. 

Mereka juga dilarang untuk memperlihatkan perhiasannya kepada orang 

selain mahramnya. Mahramnya perempuan adalah ayah, saudara laki-laki 

kandung, anak laki-laki kandung, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, 

keponakan laki-laki dari saudara perempuan, suami, ayah mertua, dan anak-

anak suami.
48

 

3. Hukum Hijab  

Kaum perempuan haruslah melaksanakan hukum dan ajaran yang telah 

Allah perintahkan kepada mereka dengan penuh keimanan dengan tujuan 

untuk mendapatkan keutamaan yang telah diraih oleh kaum muslimah . akan 

tetapi, karena kadar keimanan berbeda maka hasil yang didapatkan pun juga 

berbeda. Diantara mereka yang tunduk patuh kepada perintah Tuhannya 

secara sempurna. Mereka selalu mengikuti seluruh ajarannya sesuai dengan 

kehendak-Nya. 

4. Batasan hijab 

Batasan-batasan hijab yang Islami sesuai dengan perintah Allah dalam 

kitab-Nya dan perintah Rasul-Nya:
49

  

a. Ukuran atau standarisasi hijab yang harus dipergunakan oleh kaum 

perempuan pada dasarnya sama dengan ciri-ciri busana yang harus 
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dipergunakan oleh kaum perempuan. Rasululah tidak menstandarisasi 

pakaian yang harus digunakan untuk perempuan namun perempuan 

harus melilih sendiri pakaian seperti apa yang pantas dan sesuai 

dengan ajaran Islam dan kondisi yang dihadapi. Dari uraian tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan tidak boleh 

memperlihatkan anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. 

Ia harus menutup seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah. 

b. Dan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh perempuan 

muslimah dalam menggunakan pakaian aalah jangan sampai pakaian 

tersebut diajdikan sebagai hiasan. 

c. Pakaian yang dipergunakan haruslah tebal bukan tipis. 

d. Jangan sampai pakaian yang dipergunakan ketat sehingga 

menampakkan bentuk tubuh. Rasulullah merasa khawatir kepada 

umatnya yang berasal dari golongan perempuan yang mempergunakan 

pakaian yang memperlihatkan bentuk tubuhnya.  

e. Jangan menaruh wangi-wangian atau sejenis parfum pada pakaian 

tersebut kecuali untuk diperlihatkan kepada suaminya. 

f. Pakaian yang dipergunakan oleh perempuan muslimah tidak 

diperbolehkan menyamai bentuk pakaian laki-laki. 

g. Jangan sampai pakaian yang dipergunakan perempuan muslimah 

serupa atau meniru pakaian yang dipergunakan oleh perempuan-

peremupuan kafir. Karena dalam Al-Qur’an diperintahkan agar kaum 

muslimin tidak mengikuti keinginan orang kafir. 
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h. Jangan mempergunakan pakaian yang terlalu mewah. Hijab 

diwajibkan kepada seluruh kaum muslimah. Adapun penutup muka 

(cadar) tidak diwajibkan dan juga tidak dilarang. 

J. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan 

dan acuan, selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan 

penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian 

ini adalah:  

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Minarti dengan judul “Analisis Fiqih 

Terhadap Ba‟i Salam Dalam Perbankan Syariah” dengan menggunakan 

metode kualitatif. Penelitian mendriskipsikan aplikasi akad ba‟i salam pada 

perbankan syariah di Indonesia yang tidak bertentangan dengan hukum 

Islam karena telah sesuai dengan rukun dan syarat ba‟i salam dalam fiqh. 

Mekanisme ba‟i salam dalam perbankan syariah tidak bertentangan dengan 

fiqh, karena mekanisme ba’i salam dalam perbankan syariah ini bermanfaat 

dan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan mekanisme 

ba‟i salam dalam fiqh. Disamping itu, dalam kehidupan perekonomian saat 

ini, ba‟i salam sangat bermanfaat bagi para pelaku ekonomi, karena 

merupakan kerjasama untuk mengembangkan potensi usaha.
50

 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Biuty Wulan Otivia dengan 

judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam dengan 
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Sistem Online di Pand‟s Collection Pandanaran” dengan menggunakan 

metode kualitatif. Hasil dari penelitiannya menemukan sistem online di 

Pand’s collection pandanaran adalah tidak sesuai dengan hukum Islam 

terutama pada proses transaksi, penyerahan barang dilakukan secara online 

yang pada dasarnya tidak ada kejelasan atau mengandung unsur gharar. 

Produk-produk yang ada di online ternyata stocknya habis dan tidak ada 

pemberitahuan atau kejelasan diprofilnya bahwa barang tersebut stock nya 

habis. Serta tidak sesuai dengan rukun-rukun maupun syarat-syarat yang 

harus ada dalam setiap transaksi as-salam menurut hukum Islam, maupun 

cara bertransaksi yang dibenarkan menurut hukum Islam.
51

 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dengan judul 

“Sistem Jual Beli Pesanan Pada Shopie Marthin Kota Langsa Ditinjau 

Menurut Hukum Islam” dengan menggunakan metode kualitatif . hasil dari 

penelitian adalah jual beli yang dijalankan oleh sophie marthin kota langsa 

sesuai dengan hukum Islam, karena bila dilihat dari konsep dasar muamalah 

bahwa selain rukun dan syarat harus terpenuhi, harus adanya kerelaan kedua 

belah pihak dalam membuat perjanjian (akad).
52

 

Yang membedakan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian yang 

penulis lakukan adalah selain objek yang berbeda yaitu yang dilakukan oleh 

penulis berada di Tulungagung sedangkan dalam penelitian terdahulu di 

kota Pandanaran dan kota Langsa. Selain berbeda objek juga berbeda subjek 
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perbedaan yang lain adalah dalam penulisan ini mengkaji mengenai sistem 

pemesanan pada produsen jilbab dan gamis. 

K. Kerangka Konseptual 
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Keterangan : 

Dari kerangka konseptual diatas, maka dapat dijelaskan bahwa bai salam 

dalam bisnis online sangat berpengaruh karena akad dari jual beli online 

salah satunya adalah menggunakan akad salam. Salam adalah jenis akad 

pemesanan barang kemudian pembayaran dilakukan diawal muka 

barangnya diterima kemudian. Bisnis online dalam Islam dibolehkan dengan 

tidak melanggar hukum–hukum syara’. Karena Islam sendiri menganjurkan 

umatnya untuk melakukan kegiatan bermuamalah. Ba‟i salam dalam 

ekonomi Islam meruapakan salah satu akad jual beli yang tidak dilangar 
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oleh Islam. Produsen gamis adzia hijab syari adalah produsen gamis syari 

yang ada di Tulungagung yang menggunakan sistem pemesanan dan 

pemasaran dengan cara online . 

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana penerapan praktik bai salam dalam bisnis online di 

Gamis Adzkia Hijab Syari. 

 


