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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

“Allah Swt tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya” 

 (Q.S Al Baqarah : 286) 

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah swt 

mengetahui sedang kamu tidak mengetahui” 

(Q.S Al Baqarah : 216) 

 

“Jangan melihat keatas karena kita tidak akan merasa cukup, tapi lihatlah ke 

bawah agar kita bersyukur atas apa yang kita punya” 

“Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena tak semua bunga 

tumbuh & mekar bersamaan” 

(Meilinda Adriani) 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini didedikasikan kepada: 

1. Kedua orang tua ku tercinta Ayahanda Adeni dan Ibunda Rini 

Astati 

2. Masyarakat yang peduli terhadap Ekonomi Syariah 

3. Almamater UIN Raden Fatah Palembang 
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Dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini telah banyak 

mereka yang membantu perjuanganku. Ucapan terima kasih yang tiada berbatas 

pertama sekali kepada ayahanda Adeni dan ibunda Rini Astati yang telah merawat 

dan mendidik dengan penuh kasih sayang, berkorban waktu, memberikan 

dukungan moril maupun materil serta do‟a yang selalu mengiringi langkahku 

untuk menyelesaikan studi ku di Almamater ini. Skripsi ini adalah kado kecil 

sebuah perjuangan dari anak perempuan sholehahnya dengan iringan doa “ya 

Allah, Ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, kasihi mereka selalu 

sebagaimana mereka selalu mengasihiku sejak buaian. Aamiin. 
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ABSTRAK 

Jual beli online dengan sistem dropshipping terbilang cukup mudah untuk 

dijalankan hanya dengan bermodalkan foto beserta spesifikasi mengenai barang 

yang akan dijual, dropshipper sudah dapat menjalankan jual beli online ini dengan 

hanya mengiklankan /mempromosikan barang tersebut melalui media sosial yang 

ada tanpa memiliki secara langsung barang yang akan diperjualbelikan. Penelitian 

dengan judul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Melalui 

Sistem Dropshipping (Studi Kasus Dropshipper Area Kecamatan Pengandonan 

OKU)”, memiliki rumusan masalah bagaimana mekanisme jual beli online 

melalui sistem dropshipping dan bagaimana ketentuan prinsip kepatuhan syariah 

(Syariah Compliance) dalam jual beli online melalui sistem dropshipping di 

Kecamatan Pengandonan OKU. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena dilakukan 

pada kondisi yang alamiah. Adapun sumber data yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder. Tahapan teknik analisis data yang dilakukan yang 

pertama yaitu pengumpulan data, lalu reduksi data, kemudian penyajian data, dan 

yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 

jual beli online dengan sistem dropshipping ini sejalan dengan  jual beli salam. 

Diawali dari dropshipper yang terlebih dahulu mempromosikan barang yang ia 

jual di berbagai sosial media dengan bermodalkan foto. Ketika ada yang memesan 

barang, dropshipper melakukan pemesanan kepada supplier dengan pembayaran 

tunai. Lalu supplier akan memproses pemesanan, ketika pesanan sudah sampai di 

tangan dropshipper, dropshipper akan menghubungi pembeli untuk melakukan 

cod. Ketentuan prinsip kepatuhan syariah mengenai jual beli online dengan sistem 

ini harus memenuhi beberapa prinsip diantaranya prinsip tauhid, amanah, 

kerelaan, mashlahat, keadilan, kejujuran, tidak riba, gharar, dan maysir. Jika 

dilihat dari transaksi yang dilakukan sudah patuh syariah sesuai dengan prinsip 

yang ada. 

 

Kata Kunci : Jual Beli Online, Dropshipping, Kepatuhan Syariah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Terdapat beberapa versi pada pola transliterasi. Pada dasarnya, transliterasi 

mempunyai pola yang cukup banyak. Berikut ini disajikan pola transliterasi Arab 

Latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. 

A. Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi  ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin. 

Huruf Arab Nama  Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ s dengan titik di atas ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ h dengan titik di bawah ح

 - Kha Kh خ

 - Dal D د

 Zal Z z dengan titik di atas ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

  Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ s dengan titik di bawah ص

 Dad ḍ d dengan titik dibawah ض

 Ta ṭ t dengan titik di bawah ط

 Za ẓ z dengan titik di bawah ظ

 Ain „ koma terbalik di atas` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

  Qaf Q Ki ق
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  Kaf K Ka ك

  Lam L El ل

  Mim M Em م

  Nun N En ن

  Wau W We و

  Ha H Ha ه

 Hamzah ` Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ࣤ Fathah A A 

ࣦ Kasrah I I 

ࣥ Dhammah U U 

 

Contoh: 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap  bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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... ي  Fathah dan ya Ai  a dan i 

... و  Fathah dan wau Au  a dan u 

  

 Contoh: 

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fathah dan alif atau ya A A dan garis di atas ا...ؽ...

 Kasrah dan ya I I dan garis di atas ى...

 Dhammah dan wau U U dan garis di atas وٴ ...

  

Contoh: 

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah hidup 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah „t‟. 

b. Ta marbutah mati 

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah „h‟. 
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c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h). 

 

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang ,ال

yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariah. 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 

aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. 
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Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

 

 

G. Hamzah  

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir 

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 
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