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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kode unik di Tokopedia merupakan akad sewa-menyewa antara penjual 

(pihak penyewa) dan Tokopedia (yang menyewakan). Kode unik adalah 

nominal yang harus dibayar pembeli ketika memilih metode pembayaran 

transfer bank. Ketentuan besar nominal kode unik yang ditambahkan ke 

dalam total pembayaran merupakan ketentuan dari Tokopedia. Ketika 

pembeli memilih melakukan pembayaran melalui transfer bank, maka 

kode unik akan muncul di halaman total pembayaran. Sehingga pembeli 

harus membayar sejumlah total pembayaran dan kode uniknya, apabila 

pembeli tidak membayar kode unik maka transaksi tidak dapat di proses 

oleh pihak Tokopedia.  

2. Pembayaran kode unik di Tokopedia diperbolehkan dalam hukum Islam, 

karena pada dasarnya pembayaran kode unik dalam aturan hukum Islam 

merupakan akad ija>rah. Pembayaran kode unik dirasa tidak menyalahi 

aturan hukum Islam dalam hal perolehannya, karena kode unik tersebut 

telah terhindar dari riba. Transaksi yang dilakukan juga telah sesuai 

dengan aturan hukum Islam, yaitu saling bertukar manfaat antara manusia 

satu dengan yang lainnya. Dengan adanya pembayaran kode unik kedua 
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belah pihak juga tidak merasa dirugikan, sehingga dapat mencegah 

terjadinya permusuhan dan perselisihan. 

 

B. Saran 

Saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat dipermudah dengan 

adanya situs-situs jual beli online, salah satunya Tokopedia. Penjual dapat 

dengan mudah membuka toko di Tokopedia dengan jalan sewa-menyewa. 

Namun, untuk melakukan praktik sewa-menyewa yang sesuai dengan aturan 

hukum Islam maka sebaiknya dipenuhi syarat dan rukun sewa-menyewa yang 

ditetapkan oleh aturan hukum Islam. Praktik sewa-menyewa menjadi tidak sah 

apabila tidak terpenuhi syarat dan rukunnya serta harus berpegang teguh pada 

prinsip-prinsip hukum Islam. 

Pembeli yang akan berbelanja di Tokopedia seharusnya mengetahui 

prosedur-prosedur berbelanja yang aman sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan oleh pihak Tokopedia. Sehingga dapat memenuhi syarat dan rukun 

jual beli yang telah ditetapkan hukum Islam. Selain itu untuk menghindari 

praktik jual beli yang mengandung unsur riba, paksaan, penipuan dan 

kecurangan dari salah satu pihak. Tokopedia telah menyediakan rekening 

bersama yang akan menampung semua pembayaran dari pembeli. 


