
BISNIS ONLINE 
DALAM PERSPEKTIF HUKUM  ISLAM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak diragukan lagi bahwa teknologi yang semakin canggih pada seluruh 

aspek kehidupan, memungkinkan manusia untuk melakukan kegiatan yang dahulu 

tidak mungkin. Seperti sekarang manusia dapat terbang, masuk ke dasar laut yang 

terdalam sekalipun, atau dapat menghancurkan suatu kota dengan hanya hitungan 

menit. Melalui teknologi tersebut manusia melakukan aktivitasnya dengan lebih 

mudah dan lebih cepat.                                                                                          

Salah satu teknologi yang sedang naik daun adalah teknologi informasi. 

Teknologi ini tidak hanya untuk lalu lintas informasi tapi lebih dari itu dipakai 

untuk berbisnis. Revolusi Bisnis informasi memang tengah berjalan. Seperti juga 

ketika dahulu mobil 'merevolusi' kereta kuda, dan juga kamera digital yang mulai 

menggantikan  kamera  manual  dan  kini  INTERNET telah  mengubah kebiasaan 

masyarakat dalam berbisnis.1                                                         

B. Rumusan Masalah

– Apakah itu Bisnis Online
– Apa Kelebihan dan kekurangan Bisnis Online
– Bagaimana Tanggapan Hukum Islam Dalam Bisnis Online

1 Muh Utomo, www.tomdonyet.co.cc



BAB II

PEMBAHASAN

A. Bisnis Online

Bisnis  mengandung  arti  usaha  dagang  atau  usaha  komersial  di  dunia 

perdagangan.2  Online  menurut  pemahaman  umum  adalah  sebuah  aplikasi 

pekerjaan yang di lakukan oleh seseorang dengan menggunakan fasilitas Internet 

atau Terhubung dengan internet untuk melakukan pekerjaan / aktifitas tersebut, 

seperti  yang  telah  di  tenarkan  oleh  kelompok  band  saykoji  dengan  lagunya 

“online”. Dalam wikipedia, online adalah keadaan di saat seseorang terhubung ke 

dalam suatu jaringan ataupun sistem yang lebih besar.  3 dengan begitu  “Bisnis 

Online” bisa  di  artikan sebagai  sebuah Usaha  dagang atau  usaha  komersial  di 

dunia  perdagangan  dengan  menggunakan  media  yanglebih  besar  cakupannya 

(internet) untuk menjalankan usaha tersebut.

Dalam bisnis online ada 2 macam bagian yaitu :

1. Berjualan melalui internet.

– berjualan  produk  fisik  barang,  seperti  ansvia.com,  ebay.com, 

bukukita.com, amazon.com dll.

– berjualan  produk  digital,  seperti  :  produk  formula  bisnis,  Pulsa 

elektronik, penjualan e-book dll.

2. Menyediakan jasa di internet. 

– menyediakan jasa untuk  orang lain  berjualan  ataupun kita  berjualan 

produk orang lain.4

dalam pembagian di atas hanya menurut garis besar, dan jika di tinjau pada 

kenyataannya bisnis Online sangatlah banyak bentuknya dan selalu berkembang.

2 Majalah Online masyarakat bisnis, www.inkubator-bisnis.com     tanpa index
3 Wikipedia ensiklopedi Bebas, http://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan tanpa index
4 Asher benny, http://ruang-belajar-bisnis-online.blogspot.com/2009/03/macam-macam-bisnis-

online.html index March 27, 2009

http://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan
http://www.inkubator-bisnis.com/
http://ruang-belajar-bisnis-online.blogspot.com/2009/03/macam-macam-bisnis-online.html
http://ruang-belajar-bisnis-online.blogspot.com/2009/03/macam-macam-bisnis-online.html


B. Kelebihan Dan Kekurangan Bisnis Online

Dalam setiap sistem mengenai kelebihan dan kekurangan mesti di punyai, 

kaitanyya dengan bisnis Online ke-unggulan dan ke-kurangannya antara lain:

Keunggulan :

1. Biaya lebih efisien

Biaya internet jauh lebih murah dibandingkan dengan sewa toko

2. Promosi lebih luas

Semua produk yang dipasarkan di internet bisa diakses oleh semua orang, tanpa 

batasan negara

3. Waktu lebih fleksibel

Sistem bisa  diatur  agar  tetap  berjalan  selama  24 jam,  kendati  ditinggalkan. 

Bisnis online bisa dipantau dimanapun Anda berada. Terlebih, kini banyak mal, 

kafe, dan restoran yang menyediakan layanan hot-spot

Kekurangan :

1. Barang tertentu tetap perlu bisnis di dunia nyata, misalnya bisnis makanan

2. Masih ada kendala dengan pembayaran, sehingga perlu kehati-hatian

3. Mudah disalahgunakan, karena belum ada pengawasan yang ketat,  tidak ada 

izin, dan lain sebagainya

4. Kurang manusiawi, sehingga konsumen lebih sulit dilayani secara personal

5. Persaingan lebih ketat karena konsumen bisa langsung membandingkan produk 

kompetitor dengan mudah5

C. Bisnis Online Dalam Hukum Islam

secara  garis  besar  dalam   dunia  bisnis  semua  bisa  di  katakan  sebuah 

perdagangan, baik barang ataupun jasa. Menurut jumhur ulama' tentang jual beli 

mempunyai 4 rukun yang di antaranya yaitu :

1. Ada penjual.

2. Ada pembeli.

3. Ijab Kabul.

4. Barang yang diakadkan. (al Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz V hal 3309)

5 Wie, http://shelterwie.multiply.com/reviews/item/62 index Mar 12, 2009 

http://shelterwie.multiply.com/reviews/item/62


Syarat-syarat sah jual beli itu adalah :

1. Syarat-syarat pelaku akad : bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki 

kemampuan memilih. Jadi orang gila, orang mabuk, dan anak kecil (yang belum 

bisa membedakan) tidak bisa dinyatakan sah.

2. Syarat-syarat barang yang diakadkan :

a. Suci (halal dan baik).

b. Bermafaat.

c. Milik orang yang melakukan akad.

d. Mampu diserahkan oleh pelaku akad.

e. Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain)

f. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. (Fiqih 

Sunnah juz III hal 123)6

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. 

Bahkan,  Rasulullah SAW sendiri  pun telah menyatakan bahwa 9 dari  10 pintu 

rezeki  adalah  melalui  pintu  berdagang  (al-hadits).  Artinya,  melalui  jalan 

perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah 

terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan (QS 2 : 

275),  dengan  catatan  selama  dilakukan  dengan  benar  sesuai  dengan  tuntunan 

ajaran  Islam.                                             

Dalil  di  atas  dimaksudkan  untuk  transaksi  offline.  Sekarang  bagaimana 

dengan transaksi online di akhirzaman ini? Kalau kita bicara tentang bisnis online, 

banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bisa di 

artikan sebagai  jual  beli  barang dan jasa melalui  media elektronik,  khususnya 

melalui internet atau secara online.                                                           

Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet 

seperti  yang  dilakukan  Amazon.com,  Clickbank.com,  Kutubuku.com,  Kompas 

6 Media islam rujukan www.eramuslim.com index  03/04/2009 

http://www.eramuslim.com/


Cyber Media, dll. Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen 

menggunakan website,  e-mail  sebagai alat  bantu,  mengirimkan kontrak melalui 

mail  dan  sebagainya.                                     

Mungkin  ada  definisi  lain  untuk  bisnis  online,  ada  istilah  e-commerce. 

Tetapi  yang  pasti,  setiap  kali  orang  berbicara  tentang  e-commerce,  mereka 

memahaminya  sebagai  bisnis  yang  berhubungan  dengan  internet. 

Dari  definisi  diatas,  bisa  diketahui  karakteristik  bisnis  online,  yaitu:  1) 

Terjadinya transaksi antara dua belah pihak; 2) Adanya pertukaran barang, jasa, 

atau informasi; 3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme 

akad  tersebut.                                     

Dari  karakteristik  di  atas,  bisa di  lihat  bahwa yang membedakan bisnis 

online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam 

proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, 

bisnis  dalam  Islam  menjelaskan  adanya  transaksi  yang  bersifat  fisik,  dengan 

menghadirkan  benda tersebut  ketika  transaksi,  atau  tanpa  menghadirkan  benda 

yang  dipesan,  tetapi  dengan  ketentuan  harus  dinyatakan  sifat  benda  secara 

konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu 

tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna. Transaksi as-

salam merupakan  bentuk  transaksi  dengan  sistem  pembayaran  secara 

tunai/disegerakan  tetapi  penyerahan barang  ditangguhkan.  Sedang transaksi  al-

istishna merupakan  bentuk  transaksi  dengan  sistem  pembayaran  secara 

disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang 

yang  ditangguhkan.                                    

Ada  dua  jenis  komoditi  yang  dijadikan  objek  transaksi  online,  yaitu 

barang/jasa non digital dan digital. Transaksi online untuk komoditi non digital, 

pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi as-salam dan barangnya 

harus  sesuai  dengan  apa  yang  telah  disifati  ketika  bertransaksi.  Sedangkan 

komoditi digital seperti ebook, software, script, data, dll yang masih dalam bentuk 



file (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui email 

ataupun  download.  Hal  ini  tidak  sama  dengan  transaksi  as-salam  tapi  seperti 

transaksi jual beli biasa. 7

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Transaksi  online  dibolehkan  menurut  Islam  berdasarkan  prinsip-prinsip 

yang  ada  dalam  perdagangan  menurut  Islam,  khususnya  dianalogikan  dengan 

prinsip  transaksi  as-salam,  kecuali  pada  barang/jasa  yang  tidak  boleh  untuk 

diperdagangkan  sesuai  syariat  Islam.  Bisnis  online  sama  seperti  bisnis  offline 

seperti biasanya. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. 

Hukum dasar  bisnis  online  sama seperti  akad  jual  beli  dan  akad as-salam,  ini 

diperbolehkan  dalam Islam.  Adapun  keharaman  bisnis  online  karena  beberapa 

sebab :

1. Sistemnya haram, seperti money gambling. Judi itu haram baik di darat 

maupun di udara (online)

2. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, 

seperti narkoba, video porno, online sex, pelanggaran hak cipta, situs-situs 

yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinaan.

3. Karena melanggar perjanjian, atau mengandung unsur penipuan.

4. Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan 

kemudharatan.8

7 Muh Utomo, www.tomdonyet.co.cc tanpa index
8 ibid

http://www.tomdonyet.co.cc/
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