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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,

maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jual beli dengan sistem online yang dilakukan oleh Supplier Herbal

Murah adalah termasuk sistem as-sala>m menggunakan akad tulisan, akad

tulisan disini tidak hanya bisa dilakukan dengan tulisan manual (tulisan

tangan) atau lewat surat, tetapi juga dapat via internet yang akad

sala>mnya dapat dilakukan oleh kedua pelaku akad yang tidak berada

dalam satu majelis (tempat) kemudian diaplikasikan melalui gambar-

gambar produk dan jenisnya melalui situs internet. Keduanya ( pelaku

akad ) dipertemukan dalam satu situs jaringan internet.

2. Sistem as-sala>m secara online di Supplier Herbal Murah disimpulkan

bahwa as-sala>m dengan sistem online tidak diperbolehkan, karena tidak

memenuhi rukun dan syarat jual beli sala>m yang telah ditetapkan syara’

serta tidak memenuhi aturan-aturan yang berlaku dalam suatu transaksi.

Ini diperkuat oleh pendapat para pembeli Supplier Herbal Murah

mengenai penjualan produk-produknya. Produk-produk yang ada di

online ternyata stock habis dan tidak ada pemberitahuan atau penjelasan

di profilnya kalau barang tersebut stocknya habis. Karena tidak sesuai

dengan rukun-rukun maupun syarat-syarat yang harus ada dalam setiap
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transaksi as-sala>m menurut hukum Islam, maupun cara bertransaksi yang

dibenarkan menurut hukum Islam. Akan tetapi akad sala>m online

diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya

seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi

rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli. Akad sala>m dengan sistem

online yang dilakukan Supplier Herbal Murah belum memenuhi akad sala>m

dalam syariat Islam. Dalam hal ini termasuk dalam akad sala>m dengan

menggunakan akad tulisan.

B. Saran-Saran

Untuk melakukan sebuah transaksi as-sala>m online, penulis

mempunyai beberapa tips yang akan mempermudah seseorang dalam

bertransaksi as-sala>m secara online, antara lain:

a. Mintalah informasi yang jelas mengenai produk atau barang yang dijual,

kondisi barang, harganya, bagaimana cara pembayaran dan sistem

pengiriman barang. Dan mintalah vertifikasi data-data identitas (KTP

atau SIM) penjual bila diperlukan.

b. Diwajibkan extra hati-hati, jika iklan si penjual mengandung janji-janji

yang terlalu berlebihan jangan mudah terpancing. Jika ada, mintalah

garansi atau bukti pembelian secara tertulis dari penjual.

c. Jika memungkinkan hindari metode transaksi dengan cara melakukan

transfer uang melalui bank dan memilih metode konvensional “Ada

barang, ada uang.”
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Tips-tips di atas hanyalah saran yang mungkin akan membantu

seseorang. Akan tetapi tanggung jawab pada akhirnya ada di tangan

seseorang sendiri. Selalu berhati-hati dan gunakan akal sehat dan hati

nurani dalam bertransaksi dengan siapapun.


