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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

No Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

  Alif ا 1
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba  B Be ب 2

 Ta T Te ت 3

 Sa Ś ث 4
Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج 5

 Ha  H ح 6
Ha (dengan titik 

di bawah) 

 Kha  Kh  Ka dan ha خ 7

  Dal  D De د 8

 Dzal  Z Zet ذ 9

  Ra  R Er ر 10

 Zai  Z Zet ز 11 

  Sin  S Es س 12

 Syin  Sy  Es dan ye ش 13

 Shad  Sh Es dan ha ص 14

 Dhad  Dh  De dan ha ض 15

 Tha  Th  Te dan ha ط 16

 Zhaa  Zh  Zet dan hà ظ 17

 ‘ ain‘ ع 18
Koma terbalik di 

atas 

 Ghain  Gh  Ge dan ha غ 19

  Fa  F  Ef ف 20

  Qaf  Q  Ki ق 21

  Kaf  K  Ka ك 22

  Lam  L El ل 23

  Min  M Em م 24

  Nun  N En ن 25

  Waw W  We و 26
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  Ha  H  Ha ه 27

  Hamzah  ‘ Apostrof ء 28

  Ya  Y  Ye ي 29

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal 

bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya 

adalah sebagai berikut : 

Aksara Arab Aksara Latin 

Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi) 

 Fathah A a ا َ

 Kasrah I i ا َ

 Dhammah U u ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi : 

Aksara Arab Aksara Latin 

Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi) 

 fathah dan ya ai a dan i يَ 

 kasrah dan waw au a dan u وَ 

Contoh : 

 kaifa  bukan  kayfa :  ك ْيفَ 

 haula  bukan   hawla :  ه ْولَ 

3. Penulisan Alif Lam 

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam 

ma’arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh : 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا ْلش ْمسَ 

ل ة َ ْلز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا لزَّ

 al-falsalah : ا ْلف ْلس ل ة َ

د َ  al-bilādu : ا ْلب َل 

4. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Aksara Arab Aksara Latin 

Harakat Huruf Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi) 

اَََ و  َ   fathahَdan alif, 

fathah dan waw 
Ā a dan garis di atas 

ي  َ  kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

ي  َ   dhammah dan ya ū u dan garis di atas 

 

Contoh : 

اتَ   ma>ta : م 

م ى  <rama : ر 

ْوتَ   yamu>tu : ي م 

5. Ta’ Marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta marbûtah ada dua, yaitu ta marbûtah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah (t). 

Sedangkan ta marbûtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbûtah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbûtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh : 

ا ْْل ْطف الَ  ةَ  ْوض   rauḍah al-aṭfa>l : ر 

ل ة َ اْلف اض  ْين ةَ  د   al-madi>nah al-fa>ḍilah : ا ْلم 

ة َ ْكم   al-hikmah : ا ْلح 

6. Syaddah (Tasydid) 
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Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ََ ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

بَّن َا  <rabbana : ر 

ْين َا  <najja>na : ن ج 

قَ   al-ḥaqq : ا ْلح 

جَ   al-ḥajj : ا ْلح 

مَ   nu’ima : ن ع  

 aduwwun‘ : ع د وَ 

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ىَ   .maka ditransliterasikan seperti huruf maddah (â) ,(س 

Contoh : 

 ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)‘ : ع ل يَ 

يَ  س   arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)‘ : ع ر 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 

huruf hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf hamzah 

terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh : 

ْونَ  ر   ta’murūna : ت اْم 

 ’al-nau :  ا ْلن ْوءَ 

 syai’un :  ش ْيءَ 

ْرتَ   umirtu :  ا م 

 

 

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 

Indonesia 
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Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata hadis, sunnah, 

khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun 

dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-

Qur’an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali jika 

merupakan bagian dari teks Arab. 

Contoh : 

Fi al-Qur’an al-Kari>m 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafaz al-Jalalah 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍâf ilaih (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh : 

َهللا ْين   di>nullah  : د 

 billa>h : ب اهلل

Adapun ta marbûtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalâlah 

ditransliterasi dengan huruf (t).  

Contoh : 
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ة َهللا َ ْحم   hum fi> rahmatilla>h : ه ْمَف ْيَر 

10. Huruf Kapital 

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis 

dalam teks maupun dalam catatan rujukan. 

Contoh : 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l  

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan  

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n  

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>  

Abu> Nas}r al-Fara>bi>  

Al-Gaza>li>  

Al-Munqiz\min al-D}ala>l. 

 

 

B. Daftar Singkatan 
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Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw.  = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam  

a.s.  = ‘alaihi al-sala>m  

H  = Hijrah  

M  = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi  

l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  

w.  = Wafat tahun  

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4  

HR  = Hadis Riwayat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

Nama  :  Ruslang 



xvi 
 

Nim  :  80500218021 

Program Studi :  Ekonomi Syariah  

Judul Tesisi : Ekonomi Syariah Judul tesis : Etika  Bisnis  Seller   

Berdasarkan  Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan 

Sustainabilitas E-Commerce Shopee Makassar 

Penelitian ini membahas etika bisnis seller berdasarkan maqas}id syariah 

dalam mewujudkan sustainabilitas e-commerce Shopee. Tujuan penelitian ini 

untuk mengungkap implementasi etika bisnis yang didasarkan maqas}id syariah 

pada seller Shopee dan mengungkap pengaruh implementasi etika bisnis yang 

didasarkan maqas}id syariah tersebut terhadap sustainabilitas bisnis e-commerce 

Shopee. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif  

dengan teknik penelitian lapangan (field research). Subjek penelitian adalah seller 

dan pembeli Shopee yang berada di kota Makassar. Sampel yang dijadikan 

informan sebanyak 12 orang seller dan 17 orang pembeli. 

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa sikap fat}anah, amanah, s}iddiq, 

dan tablig} telah diterapkan oleh seller e-commerce Shopee saat melakukan 

transkasi jaul beli. Kemudian pada impelementasi terhadap maqas}id syariah 

yang lima yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta juga 

telah diterapkan oleh seller Shopee. 

Implikasi dari penelitian ini adalah agar para seller Shopee terus 

meningkatkan pemahaman tentang etika bisnis yang didasarkan pada maqas}id 

syariah dan tetap menerapkannya dalam bertransaksi online di e-commerce 

Shopee. Sistem ekonomi Islam tetap eksis dan menjadi rujukan pelaku ekonomi 

baik perorangan maupun perusahaan untuk mewujudkan sustainabilitas bisnis. 

Kata Kunci : Etika Bisnis, Maqashid Syariah, Sustainabilitas, E-Commerce 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kehidupan sehari-hari manusia sangat berdekatan dengan kata bisnis. 

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.1 Kegiatan bisnis 

sangat berimpilikasi terhadap kehidupan manusia baik  dalam skala individu, 

sosial, regional, nasional maupun internasional.2Sebagai kegiatan yang 

menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, pola 

dan perilaku bisnis telah banyak menjamur hampir di seluruh lapisan masyarakat, 

baik kalangan atas, menengah dan kalangan bawah. Hal yang diharapkan tentu 

saja adalah mendapatkan keuntungan atau profit. Dengan adanya kebutuhan 

masyarakat akan suatu barang atau jasa maka bisnis akan muncul untuk 

memenuhinya dan keuntungan (profit) menjadi suatu keniscayaan dalam 

berbisnis.3 

Kees Bertens mengungkapkan bahwa, aktivitas bisnis selalu berurusan 

dengan etika. Bisnis selalu mempertimbangkan apa yang biasa dan tidak biasa 

dilakukan. Sejak ditemukannya bisnis, etika selalu menyertai kegiatan manusiawi 

ini.4 

 
1Idri, Hadis Ekonomi:Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi (Jakarta: Prenada-Media, 

2015), h.289. 
2Norvadewi, Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia, 

Jurnal, 2011. 
3Dyas Nur Fajrina, Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syariah pada Wirausaha Muslim, 

2015. 
4Kees Bertens, Pengantar Etika Bisnis (Yogyakarta:Kanisius, 2000), h. 33. 
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Istilah etika merupakan kata umum yang merujuk pada baik buruknya 

perilaku manusia. Etika merupakan titik tolak baik dan buruk yang menjadi 

referensi pengambilan keputusan personal sebelum melakukan serangkaian 

aktifitas. Etika tidak hanya sebatas larangan-larangan normatif, akan tetapi lebih 

merupakan puncak keseluruhan kemampuan operasionalisasi kecerdasan 

manusia. Karena melibatkan kemampuan operasionalisasi kecerdasan manusia, 

etika juga disebut dengan sistem filsafat, atau filosofi yang mempertanyakan 

praksis manusia berkaitan dengan responsibilitas dan kewajibannya.5 

Etika bisnis menjadi perhatian dunia usaha akhir-akhir ini. Menurut Kees 

Bartens Tingkat urgensinya ditentukan karena dalam jangka panjang apabila 

perusahaan tidak concern dengan etika bisnis, maka kelangsungan hidupnya akan 

terganggu. Studi terhadap banyak perusahaan di AS menunjang kenyataan 

tersebut. Yang berkewajiban untuk menjadi etika dalam komunitas bisnis itu 

sendiri. Tetapi bila tidak dapat dipenuhi, pemerintah berkewajiban untuk 

mengaturnya.6 

Menurut Payaman Simanjuntak peranan etika bisnis menyangkut 

kepatutan perilaku semua pihak yang terkait langsung atau tidak langsung dengan 

kegiatan organisasi bisnis. Pelaksanaan etika bisnis sangat penting bagi perilaku 

pengusaha, manajer atau sumber daya manusia dan sejumlah stakeholders, karena 

etika bisnis ini sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan dan meraih 

sukses bisnis dalam jangka panjang. Pelaksanaan bisnis yang tidak mematuhi 

etika bisnis, akan menimbulkan distorsi sistem dan mekanisme pasar, serta 

 
5Muhammad, Paradigma, Metodelogi & Aplikasi Ekonomi Syariah. (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2008), 52. 
6Anik Lestari Andjarwati & Setijo Budiadi, “Etika Bisnis Dan Perilaku Etis Manajer 

Pengaruhnya Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Pada Lingkungan Sosial, BISMA, 1 (2008): 

h.1. 
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mengakibatkan alokasi sumber daya secara tidak efisien. Perilaku pengusaha yang 

tidak mengindahkan etika bisnis akan kehilangan kepercayaan masyarakat, 

sehingga kehilangan konsumen atau pelanggan dan akhirnya akan tutup.7 

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua 

hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi 

juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. 

Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah 

dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya 

harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada 

akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan 

dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita di dunia yang “dibisniskan” 

(diniatkan sebagi ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat.8 

Menurut Muslich, prinsip profesional dalam pengelolaan bisnis 

sebenarnya erat kaitannya dengan aplikasi bisnis. Ruang lingkup etika bisnis 

meliputi keterkaitan yang harmonis saling menguntungkan antar pihak di dalam 

stakeholders dan pihak-pihak eksternal lainnya. Sebagai sebuah institusi yang 

hidup di tengah-tengah masyarakat, tentu dalam kegiatannya pertama-tama harus 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat kalau masyarakat 

dijadikan sebagai sumber dan sasaran yang ingin dituju oleh bisnis, tentu kegiatan 

bisnis tidak boleh menimbulkan kontradiktif.9 

 
7Euis Dasipah, Peranan Etika Bisnis Dalam Pembangunan Akhlak Mulia. h. 2. 
8Desy Astrid Anindya, Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada 

Wirausaha Di Desa Delitua kecamatan Delitua. At-Tawassuth, 2 (2017): h. 390. 
9Anik Lestari Andjarwati, & Setijo Budiadi, h. 2. 
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Etika bisnis ini pada dasarnya digalakkan karena memiliki maksud dan 

tujuan tertentu dalam dunia bisnis. Adapun tujuan etika bisnis adalah untuk men-

jalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin serta menyesuaikan 

hukum yang sudah dibuat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menghilangkan 

ketergantungan pada sebuah kedudukan individu maupun perusahaan.10 

Secara sederhana yang dimaksud dengan Etika Bisnis adalah cara-cara 

untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan 

dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. Etika bisnis lebih luas 

dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih 

tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan 

bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan 

hukum. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu 

untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang 

tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi, diperlukan 

suatu landasan yang kokoh etika kejujuran dapat menumbuhkan kasih sayang 

terhadap sesama manusia, sebagaimana orang tersebut mencintai dirinya sendiri, 

hal ini sesuai dengan diajarkan Rasulullah saw, tentang kesempurnaan seorang 

muslim, sifat jujur dalam mengelola usaha dapat mengarah pada kejujuran pada 

kehidupan sehari-hari, terutama dalam melakukan transaksi jual beli dan 

berinteraksi. dengan menerapkan etika kejujuran ketika menjalankan usaha akan 

menjaga keberlangsungan usaha.11 

 
10Wahyuni, P. M. Etika Bisnis Transportasi Online Dalam Era Globalisasi. Etika Dan 

Hukum, h. 200. 
11Bambang Setiyo Pambudi, h. 2. 
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Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan 

nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada 

kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai 

etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi 

pribadi yang utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, dan 

kebahagiaan. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat 

manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang 

nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang 

Islam hanya ada dua yaitu al-Qur’an dan hadis sebagai sumber segala nilai dan 

pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam bisnis.12 

Etika yang paling pertama dalam Islam adalah niat yang tulus. Dengan niat 

yang tulus, semua bentuk aktivitas keduniaan seperti bisnis berubah menjadi 

ibadah. Adapun prinsip-prinsip bisnis Rasulullah adalah: Sikap fat}anah 

(professional), amanah (terpercaya), s}iddiq (jujur), dan tablig} (transparan).13 

Dilihat dari perspektif ajaran Islam, etika (akhlak) pada prinsipnya 

manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, disamping kepada 

sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku pencipta-Nya. 

Oleh karena itu, untuk bisa berbuat baik pada semuanya itu, manusia di samping 

diberi kebebasan (free will), hendaknya ia memperhatikan keesaan Tuhan 

(tauhid), prinsip keseimbangan (tawazun=balance) dan keadilan (qist). Di 

samping tanggung jawab (responsibility) yang akan di hadapkan kepada Tuhan. 

Lima konsep inilah yang disebut Aksioma dasar etika bisnis Islam, yang terdiri 

 
12Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 171. 
13Lalu Muh Shabiran Dan Titiek Herwanti, Etika Bisnis Pedagang Pada Jual Beli Telepon 

Genggam Bekas Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, Maqdis 2, No. 1 (2017), h. 85. 
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atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas 

konsep-konsep keesaan (tauhid), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas 

(free will), tanggung jawab (responsibility), dan kebajikan (ihsan).14 

Santoso dan Rosidawati menjelaskan dalam tulisannya bahwa terdapat ke-

terkaitan antara etika bisnis dengan pelanggaran pada pemasaran melalui internet, 

khususnya pada pembuatan domain website. Kemudian Nuriasari membahas 

bisnis online dalam perspektif Islam dengan memfokuskan pada bagaimana etika 

bisnis dan contoh bisnis ala Rasulullah pada konsep Bussiness to Consumer 

(B2C).15 

Salah satu fenomena muamalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi 

jual beli yang menggunakan media elektronik atau populer disebut dengan 

electronic commerce (e- commerce). E-commerce (situs jual beli online) 

merupakan suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada 

umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik 

akan tetapi sacara elektronik melalui media internet.16E-commerce akhir-akhir ini 

telah marak dengan munculkan ribuan masyarakat yang memasarkan barang 

dagangannya melalui website. Oleh karena itu, website menjadi kebutuhan utama 

dalam merancang e-commerce yang unggul. Jaringan internet sebagai basis toko 

daring adalah merupakan sarana penting untuk menyebarluaskan informasi 

mengenai beragam keunikan produk dan memperluas area pangsa pasar dengan 

 
14Erly Juliani, Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam, Ummul Qura, 7 no. 1 (2016), h. 66. 
15Diniarti Novi W., dkk, Etika Bisnis E-Commerce Berdasarkan Maqashid Syariah pada 

Marketplace Shopee.Com. Jmm Unram-Master of Management Journal, 6 no.1 (2018): h. 2. 
16Gemala Dewi, dkk. Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 

2005), h. 196. 
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sasaran untuk meraih keuntungan dan daya saing yang lebih kompetitif  dan 

bersifat di pasar global.17 

Persaingan usaha dengan menggunakan e-commerce diikuti dengan 

semakin banyak aplikasi handphone yang bisa digunakan untuk akses ke internet. 

Saat ini, Internet dapat digunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja 

menggunakan berbagai media elektronik. Proses komunikasi yang menggunakan 

perangkat komputer berjaringan Internet sebagai media komunikasi ini biasa 

disebut dengan Computer Mediated Communication (CMC). Teknologi CMC 

terus berkembang tidak hanya menggunakan media komputer, tetapi merambah ke 

handphone, yang juga memiliki fitur yang lengkap dan canggih disebut sebagai 

smartp-phone. Smartphone ini dapat dikatakan sebagai pelopor penyedia fasilitas 

mobile Internet berteknologi CMC. Sebagai bagian dari alat bisnis kegiatan 

pemasaran melalui CMC juga memerlukan etika bisnis, agar penggunaan media 

interaktif melalui smartphone dapat dipercaya dan yang terpenting tidak 

merugikan konsumen.18 

Baidowi dan Syaifullah menjelaskan bentuk-bentuk dari etika bisnis dalam 

jual beli berdasarkan perspektif Islam. Bahwah  untuk penelitian terdahulu yang 

memiliki kaitan dengan maqas}id syariah dalam jual beli, masih berada pada 

pembahasan secara umum dalam ilmu ekonomi Islam dan aplikasi pada pedagang 

pasar secara langsung.19Kondisi yang ideal perusahaan islami seharusnya 

 
17Nur Chasanah, dkk. Implementasi E-Service Quality Pada E-Commerce Komunitas 

Muslimah Entrepreneur. 14(1), (2018): h. 30. 
18Bambang Setiyo Pambudi, Penerapan Etika Bisnis pada Usaha Kecil dan Menengah 

Melalui Pemanfaatan Computer Mediated Comunication / Media Social Instagram, Sca 8 (2018): 

h. 1. 
19Diniarti Novi Wulandari, dkk, h. 2. 
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menggunakan maqas}id syariah yang merupakan tujuan dari diturunkannya 

syariah. Kalau tujuan perusahaan islami sama dengan perusahaan konvensional 

maka perusahaan islami ini tidak akan mencapai tujuan syariah (maqas}id 

syariah). Tidak akan mencapai maqas}id syariah berarti hanya untuk memenuhi 

kesenangan dunia saja. Dalam kondisi seperti ini sangat perlu dilakukan kajian 

dan penelitian terhadap indikator utama perusahaan berdasarkan maqas}id 

syariah. Dalam manajemen perusahaan islami, input-proses-output harus sesuai 

syariah.20 

Maqas}id syariah atau tujuan syariah memiliki kemaslahatan inti/pokok 

yang disepakati dalam mencakup lima hal, yaitu: Pertama, menjaga agama (hifdz 

ad-din); sebagai alasan diwajibkannya berdakwah, bermuamalah secara Islami, 

dan berjihad jika ada yang berusaha merusak agama ini. Kedua, menjaga jiwa 

(hifdz an-nafs); sebagai alasan diwajibkannya pemenuhan kebutuhan pokok untuk 

hidup (sandang, pangan dan papan) dan pelaksanaan qishash untuk menjaga 

kemuliaan jiwa manusia. Ketiga, menjaga akal (hifdz al-‘aql); sebagai alasan 

diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat, diharamkannya mengkonsumsi 

benda yang memabukan dan narkoba. Keempat, menjaga keturunan (hifdz an-

nasl); sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, dan 

diharamkannya zina serta perkawinan sedarah. Kelima, menjaga harta (hifdz al-

mal); sebagai alasan diwajibkannya mengelola dan megembangkan harta atau 

kekayaan, sebab dengan kekayaan yang kita miliki membuat kita mampu menjaga 

 
20Kuncoro Hadi,  Implementasi Maqoshid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami, 

1 no. 3 (2012): h. 141. 
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empat tujuan yang ada diatasnya. Serta diharamkannya pencurian, suap, 

bertransaksi riba dan memakan harta orang secara batil.21 

Maqas}id syariah berarti tujuan yang ditetapkan syariat untuk 

kemaslahatan manusia. Secara singkat, maqas}id syariah ialah tujuan-tujuan yang 

hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Demikian pentingnya maqas}id 

syariah, karena nas-nas syariah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh 

seseorang yang mengetahui tujuan hukum. Maqas}id syariah memiliki lima 

faktor, yaitu  pencapaian agama, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan 

kualitas ilmu, meningkatkan kualitas keturunan dan meningkatkan kuantitas 

kekayaan. Seorang muslim untuk mencapai falah dalam kehidupannya harus 

berusaha mencapai maqas}id syariah. Dengan demikian tujuan perusahaan islami 

adalah memaksimalkan nilai maqas}id syariah.22 

Maqas}id syariah menjadi landasan dasar untuk mencapai tujuan akhir 

ekonomi Islam, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui 

suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayah t}ayyibah). Karenanya, 

konsep maqas}id syariah menjadi landasan dasar perilaku individu maupun 

lembaga baik sebagai produsen, konsumen, karyawan. Dengan demikian konsep 

maqas}id  syariah memiliki peranan penting dalam menentukan dalam bidang 

produksi dan pemasaran sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.23 

Seorang wirausahawan dituntut untuk mempertahankan sustainabilitas  

usaha yang dijalankannya dengan baik. Seorang wirausahawan adalah seorang 

yang memiliki keahlian untuk menawarkan ide hingga komoditas, baik berupa 

 
21Kuncoro Hadi, h. 144. 
22Kuncoro Hadi, h. 144. 
23Sulaeman. Signifikansi Maqashid Al-Syariah Dalam hukum Eonomi Islam. Jurnal 

Syariah Dan Hukum Diktum, 16 no. 1 (2018): h. 109. 
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produk atau jasa dan dengan kreativitasnya, wirausahawan harus dapat  

beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi lingkungan, sehingga pengusaha 

akan mampu menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin ketat dalam 

mempertahankan keberlangsungan usaha yang dijalankannya. Seorang 

wirausahawan harus mampu berkomunikasi dan menguasai beberapa elemen 

kecakapan manajerial, serta mengetahui teknik menjual yang strategis mulai dari 

pengetahuan tentang produk, ciri khas produk dan daya saing produk terhadap 

produk sejenis dengan  baik. Sebelum akhirnya pengusaha mampu memasarkan 

produk yang telah dihasilkan oleh perusahaannya dengan baik dan produk tersebut 

mampu bertahan meskipun dengan persaingan yang ketat. Sustainabilitas 

merupakan suatu keniscayaan dalam sebauh perusahaan/bisnis.24 

Sustainability report sebagaimana laporan Global Reporting Initiative 

(GRI) adalah praktek pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari 

kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada 

para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Menurut Lesmana 

dan Tarigan, Sustainability report di Indonesia telah didorong oleh beberapa 

undang-undang salah satunya seperti Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas pasal 74 menjelaskan bahwa perseroan yang kegiatan 

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Menurut Elkington, 

pelaporan di dalam sustainability report dibagi menjadi tiga komponen yaitu: 

Pertama, kinerja ekonomi=profit. Kedua, kinerja social=people. Ketiga, kinerja 

 
24Sigit Setiyadi dkk, Penentuan Strategi Sustainability Usaha Pada UKM Kuliner 

Dengan Menggunakan Metode Swot – Ahp, JITI 10, no. 2 (2011): h. 68. 
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lingkungan=planet. Rita Wijayanti mengungkapkan, informasi yang tercantum 

dalam sustainability report dimensi ekonomi dapat meyakinkan potensi sumber 

daya modal yang kompetitif dengan tingkat risiko yang rendah pada stakeholder. 

Menurut Agustina dan Nofianto, mengungkapkan bahwa perusahaan yang 

memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan ekonomi mikro maupun makro 

akan mengundang minat investor dan pelanggan untuk bergabung menjadi 

penyokong dana maupun pengguna produk perusahaan. Dengan demikian 

perusahaan akan memiliki kinerja keuangan yang baik.25 

Dimensi sosial dalam sustainability report menyangkut dampak organisasi 

terhadap masyarakat di mana mereka beroperasi, dan menjelaskan risiko dari 

interaksi dengan institusi sosial lainnya yang mereka kelola. Sedangkan Ghozali 

dan Chariri menjelaskan bahwa perusahaan terikat kontrak sosial dengan 

masyarakat, yang mana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada 

hasil akhir (output) yang diberikan kepada masyarakat. Dengan melaksanakan dan 

melaporkan tanggung jawab sosial terhadap para pemangku kepentingan, tidak 

hanya dapat meningkatkan harga saham rata-rata perusahaan, tetapi juga dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan loyalitas karyawan, menurunkan tingkat 

perputaran karyawan sehingga dapat berujung pada meningkatnya produktivitas 

perusahaan. Demikian juga sustainabilitas perusahaan akan semakin kuat karena 

tertopang dengan kinerja yang baik.26 

Di lain sisi, mengungkapkan bahwa suatu metode untuk menentukan 

strategi sustainability bagi UKM kuliner adalah dengan mengumpulkan informasi 

 
25Mochamad Rizk Triansyah Bukhori dan Dani Sopian, Pengaruh Pengungkapan 

Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan. Sikap, 2 no. 1 (2017): h. 36. 
26Mochamad Rizk Triansyah Bukhori dan Dani Sopian, h. 37. 
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mengenai  faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan faktor ancaman yang 

dihadapi UKM kuliner, baik informasi pada masa sekarang maupun di masa yang 

akan datang.  Berdasarkan informasi ini UKM kuliner harus menentukan suatu 

strategi sebagai alternatif strategi sustainability yang harus diterapkan. Tujuan 

dari penentuan strategi sustainability ini adalah untuk mengambil keuntungan dari 

adanya faktor kekuatan dan peluang, memperkuat faktor kelemahan dan meng-

embangkan pertahanan terbaik dari faktor ancaman.27 

Perdagangan elektronik (e-commerce) adalah konsep dan proses per-

dagangan yang telah diterima oleh masyarakat yang secara fundamental telah 

mengubah kehidupan manusia saat ini. E-commerce merupakan salah satu 

revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang utama di bidang ekonomi saat 

ini. Model perdagangan elektronik ini telah memberikan manfaat besar bagi 

masyarakat dan telah menyebar digunakan dengan cepat oleh masyarakat di 

seluruh dunia.  Perdagangan elektronik telah menerobos batasan-batasan yang ada 

dalam bisnis tradisional. Keberadaan pasar virtual, toko-toko yang tidak 

menempati ruang fisik apa pun, memungkinkan akses dan sirkulasi ke pasar-pasar 

ini dilakukan kapan saja dan di mana saja di dunia, tanpa meninggalkan rumah 

adalah hal biasa yang kita lakukan saat ini. Memilih dan memesan barang yang 

ditempatkan di jendela toko virtual dari bagian dunia yang lain dan beriklan di 

jaringan virtual serta pembayaran disediakan melalui layanan daring, semua 

pilihan ini telah menyebabkan perdagangan daring dianggap sebagai keajaiban 

abad ini. Dalam menciptakan perusahaan e-commerce yang sukses dan 

berkelanjutan maka secara umum tentunya perusahaan harus mencari cara untuk 

 
27Sigit Setiyadi dkk, h. 68. 
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dapat membangun kepuasan, loyalitas, dan hubungan baik dengan para pelanggan 

secara online agar mereka tetap kembali ke toko web perusahaan. Kunci 

keberhasilan perusahaan ritel elektronik adalah ketika perusahaan mampu 

mengoptimalkan nilai dan kinerja perusahaan.28 

Teknologi berkembang dengan sangat pesat saat ini menyebabkan strategi 

bisnis maupun penjualan sebagai ujung tombak semua bisnis menjadi semakin 

mengarah kepada penguasaan dan penggunaan teknologi. Tidak dapat dipungkiri, 

peranan teknologi menjadi sangat dominan bagi perkembangan perusahaan. Dari 

mulai untuk peningkatan penjualan, transaksi, kinerja perusahaan, sampai pada 

alasan efisiensi dan efektifitas. Bisnis apapun bentuknya, membutuhkan penjualan 

agar tetap survive. Scottish Enterprise, sebuah konsultan manajemen berkantor 

pusat di Glasgow Skotlandia, dalam websitenya menuliskan beberapa tips 

meningkatkan penjualan menggunakan peralatan e-bisnis. E-bisnis sendiri dalam 

website tersebut didefinisikan sebagai proses bisnis yang menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk mencapai perubahan dan pertumbuhan bagi 

perusahaan.29 

Menurut Laudon dan Laudon sistem informasi yang semula dimaksudkan 

untuk otomatisasi tugas-tugas klerikal ternyata pada akhirnya bisa dimanfaatkan 

untuk memperoleh keunggulan strategis dalam memenangi persaingan. Internet 

sebagai salah satu bentuk kehadiran teknologi informasi juga telah banyak di-

manfaatkan untuk meningkatkan daya saing. Sebagai contoh, Federal Express 

 
28Edwin Agung Wibowo, Pemanfaatan Teknologi E-Commerce Dalam Proses Bisnis, 

Equilibria 1, no. 1 (2014), h. 105. 
29Harisno dan Tri Pujadi, E-Business Dan E-Commerce Sebagai Trend Taktik Baru 

Perusahaan. CommIT (Communication and Information Technology) Journal, 3 no. 2 (2009): h. 

66. 
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menggunakan internet selain untuk menghemat biaya komunikasi, juga me-

mungkinkan pelanggan melacak posisi paket atau surat yang dikirim. Lebih jauh, 

internet memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya.30 

Laudon dan Laudon mendefinisikan electronic commerce sebagai: “The 

process of buying and selling goods electronically by consumers and from 

company to company through computerized business transaction”. Dari definisi 

tadi, ada tiga poin utama dalam electronic commerce yaitu pertama, adanya proses 

baik penjualan maupun pembelian secara elektronik. Kedua, adanya konsumen 

atau perusahaan. Terakhir, jaringan penggunaan komputer secara online untuk 

melakukan transaksi bisnis.31 

Menurut Siregar electronic commerce (e-commerce) adalah proses pem-

belian, penjualan atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan 

komputer. E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-

business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga peng-

kolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain 

teknologi jaringan www,e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau 

pangkalan data (database), e-surat atau surat elektronik (email), dan bentuk 

teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan 

alat pembayaran untuk e-commerce ini.32 

Pemanfaatan dan penggunaan teknologi internet diharapkan dapat mem-

berikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut. Per-

 
30Didi Achjari, Potensi Manfaat dan Problem Di E-Commerce. Ekonomi Dan Bisnis 

Indonesia, 15 no. 3 (2000): h. 388. 
31Didi Achjari, h. 388. 
32Dewi Irmawati. Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis. Jurnal Ilmiah Orasi 

Bisnis – ISSN: 2085-1375, 7 no. 9 (2011): h. 97. 
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usahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan yang 

mampu melakukan implementasi teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu 

jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan 

penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan electronic commerce (e-

commerce) untuk memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam 

bentuk fisik maupun digital. Dengan adanya layanan electronic commerce (e-

commerce) ini maka pelanggan dapat mengakses serta melakukan pesanan dari 

berbagai tempat.33 

Dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi internet diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut. 

Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan 

yang mampu melakukan implementasi teknologi ke dalam perusahaannya. Salah 

satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan 

penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan electronic commerce (e-

commerce) untuk memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam 

bentuk fisik maupun digital. Dengan adanya layanan electronic commerce (e-

commerce) ini maka pelanggan dapat mengakses serta melakukan pesanan dari 

berbagai tempat. Dengan adanya era teknologi yang canggih saat ini para 

pelanggan yang ingin mengakses e-commerce tidak harus berada di suatu tempat, 

hal itu dikarenakan di kota kota besar di Indonesia telah banyak tempat tempat 

yang menyediakan suatu fasilitas akses internet hanya dengan menggunakan 

 
33Dewi Irmawati, h. 112. 
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laptop/notebook ataupun dengan Personal Digital Assistant (PDA) dengan 

menggunakan teknologi wifi.34 

Banyaknya perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia, serta beragam 

jenis layanan yang ditawarkan membuat para konsumen lebih leluasa dalam 

memilih toko online mana yang ingin mereka kunjungi. Banyaknya perusahaan e-

commerce yang ada di Indonesia menyebabkan kompetisi yang ketat untuk 

menarik minat seseorang untuk berkunjung dan melakukan pembelian melalui 

situs miliknya. Banyaknya perusahaan e-commerce yang muncul beberapa tahun 

kebelakang juga menunjukkan bahwa pasar di Indonesaia sangat potensial. Hal ini 

disebabkan karena masyarakat di Indonesia mulai tertarik menggunakan layanan 

e-commerce yang ada.35 

Internet telah menghadirkan cara dan peluang baru dalam bisnis. Banyak 

aspek yang harus dipertimbangkan dengan kehadiran e-commerce yang sebelum-

nya mungkin belum pernah ada dalam praktik bisnis konvensional. Meskipun 

semakin banyak pengguna e-commerce hal ini tidak bisa diartikan bahwa 

transaksi e-commerce telah sepenuhnya aman. Agar tercipta rasa aman dan untuk 

mengurangi resiko maka salah satu hal penting adalah aspek kepercayaan antara 

pihak penjual dan pembeli yang mungkin belum pernah bertemu secara fisik. 

Aspek kepercayaan ini bisa tumbuh kalau didukung dengan hadirnya beberapa 

persyaratan dasar misal: adanya certification authority (lembaga yang membuat 

sertifikasi keotentikan transaksi di e-commerce yang akan memungkinkan dua 

 
34

Edwin Agung Wibowo, Pemanfaatan Teknologi E-Commerce Dalam Proses Bisnis, 

Equilibria 1, no. 1 (2014), h. 105. 
35Ria Yunita Dewi, dkk, Pengaruh Kepercayaan Konsumen, Kemudahan Dan Kualitas 

Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online Dengan Minat Beli Sebagai Variabel 

Intervening (Studi Pada Pengguna Situs Jual Beli Shopee.Com), (2016), h. 2. 
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pihak untuk mengidentifikasi satu sama lain). Karena begitu besarnya potensi 

masalah e-commerce, maka semua pihak yang berkompeten harus mencermatinya 

sejak dini dan membuat aturan main yang jelas sehingga resiko tersebut tidak 

menjadi kenyataan.36 

E-commerce bukanlah sekedar suatu mekanisme penjualan barang atau 

jasa melalui medium internet, tetapi juga terhadap terjadinya sebuah transformasi 

bisnis yang mengubah cara pandang perusahaan dalam melakukan aktivitas 

usahanya. Membangun dan mengimplementasikan sebuah sistem e-commerce 

bukanlah merupakan proses instant tetapi merupakan transformasi strategi dan 

sistem bisnis yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan perusahaan 

dan teknologi.37 Perusahaan e-commerce menggunakan media sosial mereka 

dengan cukup baik, dimulai dari promo, kuis, informasi produk, informasi brand, 

sampai konten-konten yang bersifat hiburan berhasil mereka gunakan untuk 

menarik perhatian para pengguna media sosial untuk menggaet calon konsumen 

mereka dan meng-ubahnya menjadi konsumen yang setia.38 

Secara syariah Islam, bisnis e-commerce sesuai dengan syariah dengan 

konsep bisnis as-salam. Transaksi as-Salam dibolehkan berdasarkan al-Qur’an 

dan as-Sunnah. Ibn Abbas berkata: "Saya bersaksi bahwa salaf yang dijamin 

untuk waktu tertentu, telah dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan diijinkan-

Nya". Kemudian dia membaca firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman, 

apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

 
36Didi Achjari, h. 393. 
37Ibnu Dwi Lesmono, Pengaruh Penggunaan E-Commerce Bagi Pengembangan Usaha 

Kecil Menengah (Ukm) Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model, Evolusi 3, no. 1 

(2015), h. 50. 
38Wahyu Srisadono, Strategi Perusahaan E-Commerce Membangun Brand Community 

Di Media Sosial Dalam Meningkatkan Omset Penjualan, Pustaka Komunikasi 1, no. 1 (2018): h. 

78. 
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hendaklah kamu menuliskannya”. Transaksi yang dilakukan dalam e-commerce 

melalui internet pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi as-

salam kecuali pada komoditi yang dijadikan sebagai obyek transaksi. Dan juga 

transaksi e-commerce dapat dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip 

yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan 

prinsip transaksi as-salam, kecuali pada komoditi yang tidak dibenarkan untuk 

diperdagangkan secara Islam. Menurut Etika Deontology, kewajiban untuk 

melakukan proses dan produk yang diperdagangkan menjadi hal yang penting dan 

harus diperhatikan, yaitu kehalalan bisnis yang digeluti maupun objek yang 

diperdagangkan harus sesuai dengan ajaran moral dalam syariah Islam.39 

Sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi persaingan yang tidak 

sehat banyak terjadi di internet. Saat ini, pertumbuhan internet tidak hanya sebagai 

alat untuk komunikasi tetapi juga sebagai alat pemasaran yang sangat efektif 

dalam kegiatan e-commerce untuk menangkap peluang di pasar global. Dalam 

model bisnis e-commerce, banyak pelanggaran etika bisnis melalui kegiatan 

penipuan pemasaran di internet. Terutama, hal itu terkait dengan penggunaan 

nama domain di internet yang sering menggunakan nama perusahaan, merek 

dagang dan jasa, serta nama-nama tokoh masyarakat tanpa izin dari pemilik hak.40 

Penggunaan nama domain oleh perusahaan pada jaringan internet, 

menimbulkan gejala pelanggaran perdagangan dalam e-commerce. Pelanggaran 

ini terjadi ketika pihak lain yang tidak berhubungan dengan merek dagang akan 

 
39Gagan Gandara, Kajian Etika Bisnis Pada Industri E-Commerce Di Indonesia. (2018): 

h. 11. 
40

Sih Yuliana Wahyuningtyas, Diskursus Tentang Merek dan Domain Nama Batasan 

Ruang Lingkup dan Aturan Main yang Berlaku di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, 24 no. 1 

(2005), h. 58. 
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mendaftarkan merek dagang sebagai nama domain mereka di internet. Para pelaku 

memiliki cara cerdas untuk menarik perhatian pembeli sehingga mereka dapat 

membeli produk mereka yang diindikasikan pemalsuan merek dagang. Sebagian 

besar, pelanggaran merek dagang terjadi adalah ketika pihak lain menggunakan 

merek dagang yang menyebabkan dari "likelihood of confusion" atau "confusing 

similarity" antara item atau di antara para pihak untuk membuat barang-barang. 

Ini menggunakan strategi pelanggaran "likelihood of confusion" dari domain yang 

mirip nama, karena kebanyakan orang akan menganggap bahwa merek dagang 

adalah sama dengan nama domain. Dapat dikatakan bahwa penggunaan nama 

domain di internet dianggap sebagai masalah yang paling penting dalam hukum 

merek dagang. Perang harga yang terjadi antar seller juga marak terjadi hingga 

menimbulkan rusaknya harga sesama penjual yang berujung pada tutupnya toko-

toko Seller.41  

Perdagangan elektronik juga berpotensi menimbulkan permasalahan 

terutama pemanfaatan data pribadi para konsumen di antaranya pelacakan 

transaksi daring di mana di dalamnya terdapat preferensi belanja, lokasi belanja, 

data komunikasi, hingga alamat seorang konsumen. Teknologi yang bernama 

cookies42, dari perangkat tersebut mampu untuk merekam aktifitas pencarian kita 

dan hasilnya adalah ad-targeting yang sesuai dengan hasil pencarian daring 

konsumen sebelumnya. Praktik intervensi terhadap privasi dan gangguan terhadap 

data pribadi tentunya menjadi salah satu persoalan besar yang mengemuka 

 
41Imas Rosidawati & Edy Santoso, Pelanggaran Internet Marketing Pada Kegiatan E-

Commerce Dikaitkan Dengan Etika Bisnis, JHP 43, no. 1 (2013): h. 27. 
42Cookies adalah sekumpulan file kecil yang disimpan di dalam komputer seorang user. 

Cookies dirancang sedemikian rupa untuk menyimpan data spesiifik pada situs web tertentu 

sehingga dapat diakses balik oleh server website yang pernah dikunjungi. 
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terutama dengan semakin meningkatnya pemanfaatan tekonologi informasi dan 

komunikasi seperti cookies dalam ad-targeting.43 Dalam pelaksanaannya, e-

commerce menemui beberapa hambatan. Salah satunya adalah di bidang hukum 

dimana belum adanya ketentuan hukum yang secara khusus mengatur mengenai 

perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce ini.44 

Mudahnya dalam bertransaksi online saat ini, pun rawan menimbulkan 

banyak risiko dan kerugian yang ditanggung pembeli/konsumen khususnya. 

Risiko dari jual beli online yang sering terjadi yakni maraknya penipuan. 

Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemunya penjual dan pembeli. Setelah 

uang ditransfer, barang tak kunjung datang. Selain itu, barang tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang telah dipaparkan dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan 

pelanggan. Risiko lain yang dialami oleh pembeli ketika bertransaksi online yakni 

barang yang datang terlambat dan tidak sesuai dengan yang diklankan dan terjadi 

kerusakan barang saat sampai di tempat. Hal tersebut berdampak buruk pada 

Shopee, larinya konsumen karena merasa dirugikan.45 

Ulasan konsumen lain menjadi andalan seorang konsumen dalam menilai 

sebuah produk atau jasa yang dijual secara online sebelum memutuskan 

pembelian. Sayangnya, tak semua ulasan asli. Bing Liu, seorang profesor ilmu 

komputer dari Universtias Illinois Chicago, AS mengungkapkan sekitar 30% 

ulasan untuk produk-produk tertentu adalah palsu. Adapun hasil dari ivestigasi 

 
43Masitoh Indriyani, dkk, Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada 

Online Marketplace System,  Justitia Jurnal Hukum, 1, No. 2 (2017), H. 192. 
44Liany Dewi Sanjoto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik 

Dalam Transaksi Melalui Marketplace, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 3, No. 2 (2019), H. 97. 
45Friska Muthi Wulandari, Jual Beli Online yang Aman dan Syar’i (Studi terhadap 

Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga), Az Zarqa’ 7, no. 2 (2015), h. 203. 
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tim peneliti Cornell menemukan ada 10% ulasan produk yang dianggap palsu. 

Selain itu, selalu ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para penjual nakal 

untuk mengeruk untung dengan merugikan pihak lain, contohnya memberikan 

diskon abal-abal. Oknum penjual menaikkan harga barang secara tidak wajar dan 

memberikan potongan harga yang tak wajar hingga terkesan potongan harga 

besar.46 

Shopee merupakan salah satu e-commerce termuda yang berkembang 

dengan pesat dalam pasar jual beli online. Marketplace berbasis mobile ini secara 

resmi masuk ke Indonesia pada tahun 2015 dan pada 2018 telah meraih 1,5 juta 

transaksi dalam waktu 24 jam hal ini merupakan rekor baru bagi marketplace e-

commerce di Indonesia.47 Banyaknya jumlah pengguna Shopee saat ini, hal tidak 

menutup kemungkinan masih dapat terjadi suatu masalah seperti pelanggan 

merasa kecewa dengan pelayanan yang telah diberikan. Terdapat beberapa 

pengguna yang menerima barang tidak sesuai dengan pesanan. Barang tidak 

sampai ke alamat tujuan. Bahkan pengembalian uang yang tidak di proses oleh 

penjual. Pelanggaran lainnya seperti, pencurian data konsumen, pelanggaran 

merek dagang, perang harga antar seller, dan pelanggaran etika lainnya.48 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, 

maka judul yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Etika Bisnis Seller 

 
46https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2018/08/31/5-jenis-kecurangan-yang-

perlu-diwaspadai-e-commerce/, Rabu, jam 11:10. 
47Yusrini Meidita, dkk, Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan, Kepercayaan 

dan Loyalitas Pelanggan pada E-Commerce (Studi Kasus : Shopee), jptiik 2, no. 11 (2018), h. 

5682. 
48

Yusrini Meidita, dkk, h. 5683. 
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Berdasarkan Maqas}id Syariah dalam Mewujudkan Sustainabilitas E-

Commerce Shopee Makassar”. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 

1. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif gejala itu bersifat holistik atau menyeluruh dan 

tidak dapat dipisahkan, makna yang terkandung di dalamnya adalah menetapkan 

penelitian tidak hanya berdasarkan pada variabel penelitian, tetapi keseluruhan 

situasi sosial yang akan kita teliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan 

aktifitas yang berinteraksi secara sinergis. 

Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam 

penelitian lapangan banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas, 

namun tidak semua tempat, pelaku dan aktifitas diteliti semua. Untuk menentukan 

pilihan penelitian maka harus membuat batasan yang dinamakan fokus penelitian. 

Fokus penelitian ini adalah etika bisnis Seller berdasarkan maqas}id 

syariah pada e-commerce Shopee Makassar. Pertama, tentang etika bisnis yang 

diterapkan oleh Seller (UKM) di Shopee. Etika bisnis yang disandarkan nilai 

Islam, sebagimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Dan 

menjadi tolak ukur bagi umat Islam dalam menjalankan bisnis. Etika yang paling 

pertama dalam Islam adalah niat yang tulus. Dengan niat yang tulus, semua 

bentuk aktivitas keduniaan seperti bisnis berubah menjadi ibadah. Adapun 

prinsip-prinsip bisnis Rasulullah adalah: Sikap fathanah (professional), amanah 

(terpercaya), shiddiq (jujur), dan tabligh (transparan); dan Kedua, etika bisnis 

yang didasarkan pada maqas}id syariah. Al Syatibi, menetapkan tingkatan 
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maqas}id syariah menjadi al-maqas}id d}aruriyat, al- maqas}id hajiyyat dan al- 

maqas}id tahsiniyat. Fokus penelitian ini hanya pada Aal-maqas}id d}aruriyat 

yang lebih menekankan pada pemeliharaan kebutuhan primer. Jika kebutuhan ini 

tidak terpenuhi, maka akan dapat mengancam keselamatan dunia dan akhirat. 

Pada tingkatan ini, terdapat lima penjagaan, yaitu penjagaan terhadap agama (hifz 

ad-diin), penjagaan jiwa (hifz an-nafs), penjagaan terhadap akal (hifz al-‘aql), 

penjagaan keturunan (hifz an-nasl), dan penjagaan terhadap harta (hifz al-maal).49 

Adapun hubungan bisnis dengan kelima aspek maqas}id syariah adalah, 

Pertama, penjagaan agama (aqidah) ini memungkinkan aktivitas ekonomi dalam 

Islam menjadi sebuah ibadah. Kedua, penjagaan jiwa dimaksudkan untuk 

memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar 

dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan 

maupun tindakan melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makanan-

makanan yang bisa merusak tubuh atau berebih-lebihan dalam konsumsi (israf). 

Ketiga, penjagaan akal, syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah 

Swt yang sangat penting. Untuk itulah maka syariat mengharamkan khamar dan 

seluruh yang dapat membunuh kreatifitas akal dan gairah kerja manusia. Sehingga 

dalam ekonomi Islam, khamar dan sejenisnya dipandang tidak punya nilai mulai 

dari memproduksi, mendistribusi sampai dengan mengkonsumsi. Keempat, 

penjagaan keturunan. Kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dimaksudkan Tuhan 

untuk berkesinambungannya dari generasi satu ke generasi lainnya. Untuk itu 

Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan. Kelima, penjagaan 

 
49Lasri Nijal dan Putri Aprilia Ningsih, Implementasi Metode Maqas}id Syariah Imam Al 

Syathibi Pada Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia, JEBA 2, no. 2 (2019), h. 188. 



24 

 

harta benda. Meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan 

kepunyaan Allah Swt namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam 

mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa 

menyewa, pinjam meminjam, gadai dan sebagainya serta melarang penipuan dan 

melakukan praktek riba. Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur sistem 

muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta 

kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. 

Sebab harta yang berada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara 

keseluruhan asalkan disalurkan dengan baik.50 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai upaya untuk 

memudahkan pemahaman, menjabarkan fokus penelitian dan menghindari 

terjadinya penafsiran ganda terhadap para pembaca. Pertama, menjabarkan 

tentang etika bisnis yang sesuai dengan tuntunan Islam. Karena Islam telah 

mangatur etika dalam muamalah dengan sempurna, maka etika tersebut akan 

berlaku di setiap masa terutama dalam dunia bisnis yang didukung oleh teknologi 

moderen. Para Seller di Shopee melakukan transaksi dengan teknologi canggih 

namun harus memperhatikan etika-etika bisnis yang sesuai dengan tuntunan 

Islam; dan Kedua, etika bisnis yang dijalankan oleh Seller didasarkan dengan 

maqas}id syariah, yang telah ditentukan para ulama agar tercipta keberlangsungan 

interaksi yang sehat dan keberlanjutan bisnis. maqas}id syariah mengatur 

keberlangsungan hidup manusia baik individu maupun dengan masyarakat 

 
50Aan Finarti Dan Purnama Putra, Implementasi Maqashid Al-Syari’ah Terhadap 

Pelaksanaan Csr Bank Islam: Studi Kasus Pada Pt. Bank Bri Syariah, Share 4, No. 1 (2015), H. 43-

44. 
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lainnya. Demikian juga Shopee sebagai bisnis komersial yang bergerak dalam 

bisnis online memerlukan keberlangsungan bisnis dengan persaingan yang sangat 

ketat. Maka etika bisnis yang berdasarkan maqas}id syariah sangat dibutuhkan 

dalam mempertahankan konsumen. 

 

C. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana aspek maqas}id syariah e-commerce Shopee dalam bisnis 

syariah? 

2. Apakah Seller e-commerce Shopee menerapkan etika bisnis perspektif 

maqas}id syariah? 

3. Bagaimana etika bisnis berdasarkan maqas}id syariah dalam 

meningkatkan sustainabilitas Seller e-commerce Shopee Makassar? 

 

D. Kajian Pustaka 

 

Kajian pustaka dalam penelitian kualitatif adalah hal yang mesti dilakukan 

dan diketahui oleh seorang peneliti sebelum melakukan penelitiannya. Dengan 

kajian pustaka ini seorang peneliti mampu menyusun hasil penelitiannya dengan 

landasan teori-teori yang sudah ada untuk pengembangan, dan juga menghindari 

duplikat ataupun plagiasi penelitian yang tentu menciderai kode etik seorang 

peneliti. 

Menurut Khalifa, kajian pustaka ini dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang relevan dengan masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi 
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ini mengenai teori-teori, konsep-konsep serta temuan-temuan yang berkaitan 

dengan tema sentral penelitian yang dilakukan.51 

Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, 

Penelitian terdahulu terkait dengan etika bisnis dan maqas}id syraiah telah banyak 

dilakukan di antaranya sebagai berikut: 

1. Jurnal Mabarroh Azizah 

Judul yang diangkat: Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual 

Beli Daring Di Toko Online Shopee. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

penerapan etika bisnis Islam dalam praktek jual beli daring (online) di toko online 

Shopee, belum menerapkan etika bisnis Islam. Karena pihak penjual masih 

melakukan diskriminasi kepada pembeli dengan melakukan kebohongan dan juga 

memposting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya. Pihak penjual juga masih 

memikirkan kepentingannya sendiri dengan tidak memperhatikan hak pembeli. 

Sehingga sangat merugikan konsumen apabila barang tersebut datang tidak sesuai 

dengan gambarnya dan spesifikasi yang telah dipilih oleh pembeli. Apabila terjadi 

adanya ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen, pihak penjual tidak 

menerima komplin dalam bentuk apapun kecuali sudah ada perjanjian yang telah 

dibuat terlebih dahulu. Sehingga dengan rasa kecewa, pihak konsumen harus 

menerima barang tersebut meskipun barang tersebut tidak sesuai dengan yang 

diinginkan oleh konsumen.52 

 

 
51Khalifa Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Aynat Publishing, 

2015), h. 19. 
52Mabarroh Azizah, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di 

Toko Online Shopee, Humani 10, no 1 (2020), h. 94. 
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2. Tesis Heri Irawan 

Judul yang diangkat: Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang 

Sembako di Pasar Sentral Sinjai. Hasil Penelitian dari tesis tersebut adalah, 

mayoritas pedagang sembako di pasar sentral Sinjai telah memahami etika  bisnis 

Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasululullah dalam berdagang. Terlihat dari 

jawaban pedagang sembako atas wawancara dan pertanyaan yang peneliti 

haturkan yang mengatakan bahwa; Sikap suka sama suka/saling ridha sangat 

penting dalam berdagang hingga mencapai 19 orang atau 95%; Sangat perlu dan 

penting mengetahuai serta memahami etika bisnis dalam berdagang hingga 

mencapai 15 orang atau 75%. Etika bisnis Islam membawa keuntungan dalam 

berdagang hingga mencapai 15 orang atau 75%; Aktifitas bisnis mempunyai nilai 

ibadah hingga mencapai 19 orang atau 95%. Namun, masih ada yang tidak 

mengetahui tentang etika bisnis dan masih ada yang kurang paham tentang etika 

bisnis. Ketidakpahaman informan tentang etika bisnis tersebut, karena istilah etika 

bisnis, itulah yang menjadi asing dari sebagian informan yang memang 

sebelumnya mereka belum medengar ataupun mendapatkan informasi tentang hal 

tersebut, mengingat bahwa mereka yang tidak paham etika bisnis secara teori 

tersebut adalah berpendidikan rendah.53 

3. Jurnal Intan Surun Fauziah 

Judul yang diangkat: Perilaku Konsumen Dalam Marketplace (Studi Kasus 

Di Shopee Dan Tokopedia Perspektif Etika Bisnis Islam). Hasil penelitian, 

sebagian besar informan/pembeli yang ada di Shopee dan Tokopedia telah 

 
53Heri Irawan. “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral 

Sinjai”, Tesis (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017), h. 121. 
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melaksanakan transaksi sesuai dengan etika bisnis Islam berdasarkan 

aksiomaaksioma seperti kebebasan, pertanggungjawaban, dan kemanfaatan terkait 

dengan implementasi yang ada dalam proses pembelian di Shopee dan Tokopedia 

seperti melakukan pembayaran dengan segera, memberikan penilaian berdasarkan 

kejujuran, mengajukan komplain dengan sopan, dan tidak pernah menjelekkan 

bisnis orang lain yang ada di marketplace. Hanya saja terdapat hal-hal yang masih 

belum sesuai sehingga pelaksanaan etika bisnis Islam masih belum maksimal, 

karena terdapat indikator dari aksioma kesatuan dan keadilan yang belum 

dilaksanakan. Implementasi perilaku konsumen pada saat proses pembelian dalam 

marketplace yang belum sesuai dengan aksioma kesatuan dan keadilan seperti 

berkata kasar atau kurang sopan kepada penjual pada saat melakukan transaksi 

pembelian dan melakukan pembatalan pembelian secara tiba-tiba.54 

4. Jurnal Nurul Nabilah, Maslichah, dan M. Cholid Mawardi 

Judul yang diangkat: Perspektif Maqas}id Syariah Pada Pengungkapan 

Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil 

analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Pengungkapan etika 

berdasarkan perspektif maqas}id syariah belum diungkap secara keseluruhan, 

beberapa kategori ada yang belum diungkap bahkan ada yang tidak diungkap 

sama sekali; 2) Pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan perspektif 

maqas}id syariah mendapatkan hasil yang cukup baik secara keseluruhan, belum 

bisa dikatakan sangat baik karena masih banyak item islamic sosial reporting 

indeks yang belum diungkap oleh perbankan syariah di Indonesia; 3) Hasil indeks 

 
54Intan Surun Fauziah, Perilaku Konsumen Dalam Marketplace (Studi Kasus Di Shopee 

Dan Tokopedia Perspektif Etika Bisnis Islam) ITS 5 (2019), h. 15-16. 
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pengungkapan etika bank syariah di Indonesia masih dikatakan belum baik, hal ini 

menunjukkan bahwa ittikad perbankan syariah untuk mengungkapkan kegiatan 

operasionalnya kepada stakeholder masih sangat rendah, karena 

mengkomunikasikan hal-hal penting yang perlu diketahui stakeholdernya 

merupakan wujud dari perilaku etis perbankan syariah; dan 4) Hasil scoring 

islamic sosial reporting indeks bank syariah dikatakan cukup baik, hal ini 

disebabkan karena ada kategori yang hasilnya sempurna, namun perkembangan 

islamic sosial reporting indeks perlu ditingkatkan lagi dan lebih transparan agar 

diketahui oleh stakeholder sehingga semakin luas pula kemaslahatan yang 

dilakukan perbankan syariah untuk stakeholder khususnya dan ummat pada 

umumnya.55 

5. Jurnal Sandy Rizki Febriadi 

Judul yang diangkat: Aplikasi maqas}id syariah dalam bidang perbankan 

syariah. Hasil dari penelitian ini, maqas}id syariah merupakan konsep penting 

dalam kajian hukum Islam. Para ahli hukum Islam menjadikan maqas}id syariah 

sebagai ilmu yang harus dipahami oleh mujtahid. Inti dari teori maqas}id syariah 

adalah untuk jalb al-mas}alih wa dar’u al-mafasid, mewujudkan kebaikan 

sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak madarat. 

Lahirnya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan 

umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama tersebut, 

istilah maqas}id syariah menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan 

operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah. Karena itu, semua pihak 

 
55Nurul Nabilah, dkk, Perspektif Maqas}id Syariah Pada Pengungkapan Etika Dan 

Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah di Indonesia, EJRA 8, no 3 (2019), h. 39.  
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yang bekerja dalam bidang perbankan syariah harus bisa memahami betul apa dan 

bagaimana praktik dari prinsip maqas}id syariah.56 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian 

terdahulu menganalisis etika bisnis perspektif maqas}id syariah dengan melihat 

fenomena yang terjadi di website Shopee baik hasil review maupun tanggapan 

dari pembeli yang selanjutnya data yang didapatkan dari hasil analisis konten 

tersebut diolah oleh peneliti lalu disimpilkan, sedangkan penelitian sekarang 

meneliti secara langsung lewat penelitian lapangan tentang perilaku Shopee, 

seller, dan pembeli perspektif etika bisnis Islam didasarkan maqas}id syariah, 

dengan tujuan mewujudkan sustainabilitas Shopee. Selanjutnya penelitian 

terdahulu menganalisis tentang permasalahan yang timbul dalam marketplace 

yang dilakukan oleh penjual, pembeli, dan Shopee dengan menggunakan analisis 

data dan tidak melakukan penelitian langsung dengan wawancara informan, 

sedangkan penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan 3 sumber 

informan, seller, pembeli, dan Shopee. Perbedaan ketiga, penelitian sebelumnya 

bersifat parsial, hanya mengangkat isu etika bisnis Islam saja tanpa mengikutkan 

maqas}id syariah dan sebaliknya. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah pembahasaan mengenai rumusan dalam kalimat 

penelitian yang menjukan hasil yang akan didapatkan setelah proses penelitian 

 
56Sandy Rizki Febriadi, Aplikasi maqashid syariah dalam bidang perbankan syariah. 

Amwaluna, 1, no. 2 (2017): h. 243. 
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terselesaikan. Pembuatan penulisan dalam tujuan penulisan ini didasarkan pada 

permasalahan-permasahalan yang telah disampaikan pada latar belakang.  

Adapun tujuan proposal ini, pertama untuk mengetahui penerapan etika 

bisnis berdasarkan maqas}id syariah. Kedua untuk menegetahui aspek maqas}id 

syariah dalam bisnis syariah. Ketiga untuk mengetahui etika bisnis berbasis 

Maqas}id Syariah dalam meningkatkan sustainabilitas Seller e-commerce Shopee 

Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Sebagai karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada wacana-wacana 

ilmu ekonomi syariah. Harapan lainnya yang menjadikan karya ini berguna adalah 

dapat berkontribusi dari sisi pemikiran yang signifikan bagi para peneliti dan 

intelektual untuk meningkatkan khazanah pengetahuan keagamaan dan khususnya 

ekonomi syariah. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah harapan agar 

penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk para peneliti lainnya dalam studi 

penelitian yang sama maupun yang berbeda. 

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

menelaah metode atau bentuk konstribusi terhadap pihak Shopee agar mampu 

berkelanjutan dalam mengahadapi ketatnya persaingan pasar online. Juga 

diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis 

bagi para mahasiswa muslim yang mengeluti ilmu-ilmu Islam (islamic studies) 

khususnya bidang ekonomi syariah. 
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BAB II 

 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Etika Bisnis 

 

Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, 

benar, dan adil. Etika adalah suatu perilaku normatif. Etika normatif mengajarkan 

segala sesuatu yang sebenarnya benar menurut hukum dan benar miralitas. Etika 

menagajrkan sesuatu yang salah adalah salah dan sesuatu yang benar adalah 

benar. Etika sering dikonotasikan dengan istilah, tata karma, sopan santun, 

pedoman moral, norma susuila dan lain-lain yeng berpijak pada norma-norma 

dalam masyarakat. Simorangkir memberikan definisi umum tentang etika, bahwa 

etika adalah suatu usaha sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan 

pengalaman moral individu dan sosial, sehingga dapat menetapkan aturan untuk 

mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berkualitas  yang dapat 

dijadikan pedoman hidup.41 

Kees Bertens mendefinisakan etika menjadi dua  bagian, etika sebagai 

praksis dan sebagai refleksi. Etika sebagai praksis berarti nilai-nilai dan norma-

norma moral sejauh dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan, walau 

seharusnya dipraktekkan. Dalam pengertian lain etika praksis adalah apa yang 

dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan norma. Sedangkan etika 

sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berpikir 

tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan.42 

 
41Simongkir, Etika Bisnis (Cet. 1; Bandung: Aksara Persada Press, 1986), h. 5. 
42Kees Bertens, Pengantar Etika Bisnis, h. 36-37. 
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Sering kali, istilah “etika” dan “moral” dipergunakan secara bergantian 

untuk maksud yang sama. Etika berasal dari bahasa latin “etos” yang berarti 

“kebiasaan”, sinonimnya adalah “moral”, juga berasal dari bahasa yang sama 

“mores” yang berarti “kebiasaan”. Sedangkan bahasa arabnya “akhlak”, bentuk 

jamak dari mufradnya “khuluq” artinya “budi pekerti”. Keduanya bisa diartikan 

sebagai kebiasaan atau adat istiadat (custom atau mores) yang menunjuk kepada 

perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau baik.43 

Secara etimologi asal usul kata etika bisnis tak terlepas dari dua gabungan 

kata yaitu ethos dan bisnis. Kata ethos berasal dari bahasa Yunani yang berarti 

kebiasaan (custom) atau karakter (character).44 Etika juga dapat berarti adat, 

watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir,45 atau dalam arti lainya etika merupakan 

studi sistematis tentang tabiat, konsep nilai, baik buruk, benar salah dan perinsip-

prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikanya.46 

Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri 

seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti 

etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang 

baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu generasi ke-

generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang 

terus berulang sebagai sebuah kebiasaan.47 

Maka yang dimaksud dengan etika bisnis adalah seperangkat nilai, tentang 

baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis (usaha) berdasarkan pada prinsip-

 
43Desy Astrid Anindya, h. 393. 
44Faisal Badroen dkk. Etika Bisnis dalam Islam (Cet.3; Kencana, Jakarta: 2012), h. 4. 
45Nurazizaturahma dan Imron Mawardi, Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang 

Muslim Pasar Wonokromo Surabaya Studi Kasus Pedagang Buah, JESTT 1, no. 4 (2014), h. 280, 
46Faisal Badroen dkk. Etika Bisnis dalam Islam, h.  5. 
47Anisa Mardatillah, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, JIS 6, no. 1 (2013), h. 91. 
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prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan 

norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, 

berprilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya.48 Maka pada 

dasarnya etika bisnis murupakan perangkat nilai yang mengajarkan prilaku baik 

dan tanggung jawab dalam bisnis baik pada dirinya sendiri, masyarakat maupun 

lingkungan.  

Nilai etik, moral, atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia 

menjadi pribadi yang utuh seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, 

kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan me-

nyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh mempunyai 

seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan 

mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu al-Qur’an dan al-Hadis 

sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk 

dalam bisnis.49 

Bahasan ini, secara khusus kajian etika akan diintegrasikan dengan 

eksistensi manusia di bidang ekonomi dalam perspektif agama, yaitu etika bisnis 

Islami. Dimana secara harfiah, etika bisnis Islami mengandung istilah dan 

pengertiannya masing-masing, yaitu; kata “etika”, “bisnis”, dan “Islam” itu 

sendiri. Sebelum menjadi satu kesatuan makna, “Etika Bisnis Islami”, tentunya 

perlu diketahui terlebih dahulu masing-masing dari pengertian kata-kata tersebut. 

 

 

 
48Faisal Badroen dkk. Etika Bisnis dalam Islam, h. 15. 
49Desy Astrid Anindya, h. 393. 
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1. Akhlak 

Menurut Yanuhar Ilyas istilah akhlak, juga dikenal istilah etika dan moral. 

Ketiga istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan 

manusia. Perbedaannya terletak pada standar masing-masing. Bagi akhlak 

standarnya adalah al-Qur’an dan Sunnah; bagi etika standarnya pertimbangan akal 

pikiran; dan bagi moral standarnya adat kebiasaan yang umum berlaku di 

masyarakat.50 

Marfuah Sri Sanityastuti menjabarkan etika berkaitan dengan nilai-nilai, 

tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang 

dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke 

generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang 

terus berulang sebagai sebuah kebiasaan. Jadi secara linguistik, kata etik atau 

ethics berasal dari bahasa Yunani: “ethos” yang berarti adat, kebiasaan, perilaku 

atau karakter yang berlaku dalam hubungannya dengan suatu kegiatan manusia 

pada suatu golongan tertentu, kelompok tertentu dan budaya tertentu.51 

Istilah etika secara umum merujuk pada baik buruknya perilaku manusia. 

Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan 

keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Etika bukan hanya 

larangan-larangan normatif, tetapi lebih merupakan puncak akumulasi 

kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia. Karena melibatkan kemampuan 

operasionalisasi intelegensi manusia, etika juga disebut dengan sistem filsafat, 

 
50Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami Untuk Dunia 

Usaha (Bandung: Alpabeta, 2013. https://www.academia.edu ( 10 Desember 2019), h. 20. 
51Abdul Aziz, h. 23. 



36 

 

atau filsafat yang mempertanyakan praksis manusia berkaitan dengan tanggung 

jawab dan kewajibannya.  

Bahkan secara terang dan jelas dikatan dalam hadis bah Rasulullah saw. 

diutus dalam rangka menyempurnakan etika. 

َا بُِعْثُت ألَُتِمَم َمَكارَِم اأَلْخالقِ   ِإَّنم

Artinya: 

“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan 

akhlak”.52 

2. Bisnis (Perdagangan) 

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntung-

kan dan memberikan manfaat. Menurut makna dasarnya bisnis memiliki makna 

“the buying and selling of goods and services”. Bisnis berlangsung karena adanya 

kebergantungan antarindividu, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan 

standar hidup dan lainnya.53 

Bisnis dalam al-Qur’an telah banyak disebutkan. Islam datang pada bangsa 

Quraisy yang memiliki tradisi secara turun temurun dalam dinia bisnis atau 

perdagangan, mereka  memiliki kebiasaan melakukan perjalanan ke Syam dan 

Yaman dalam rangka melakukan perdagangan hal ini diabadikan dalam al-

Qur’an.54  

Firman Allah swt. QS Quraish/106:1-4. 

 
52HR. Al-Bayhaqi dalam al-Sunan al-Kubrâ’ (no. 20782). 
53Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta & Sekolah Tinggi Ekonomi 

(STIE) Bank BPD Jateng, 1997), h. 2. 
54Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Prespektif 

Maqashid al-Syariah, (Jakarta:  Prenadamedia Grup, 2015), h. 197. 
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يْ ٰلِف قُ رَْيش ٍۙ ا  َتۤاءِ  رِْحَلةَ  ٰلِفِهمْ ٖ  ِِلِ لمِذيْْٓ اَْطَعَمُهْم مِمْن ُجْوع  ەٍۙ ومٰاَمنَ ُهْم مِمْن َخْوف   ا اْلبَ ْيتٍِۙ  ٰهَذا  َربم   فَ ْليَ ْعُبُدْوا َوالصمْيفِ   الشِم
ࣖ55 

Terjemahnya: 

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, 2. (yaitu) kebiasaan mereka 

bepergian pada musim dingin dan musim panas, 3. Maka hendaklah 

mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah), 4. yang telah 

memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan 

mengamankan mereka dari rasa ketakutan. 

Bisnis dalam al-Qur’an dijelaskan melalui kata tijarah, bermakna perniaga-

an antara manusia dan Allah seperti berjuang di jalan Allah. Serta perniagaan 

antara manusia dengan manusia lainnya seperti yang lazim dilakukan.56 Allah 

berfirman dalam QS As}-S}af/61: 10-11. 

َرةي َُّها ٱلمِذيَن َءامَ يََْٰٓ    ٱّللمِ   َسِبيلِ   ِف   َوُتَِٰهُدونَ   َوَرُسولِِهۦ   بِٱّللمِ   تُ ۡؤِمُنونَ   ٖ  أَلِيم  َعَذاب    مِمنۡ   تُنِجيُكم   ٖ  ُنواْ َهۡل أَُدلُُّكۡم َعَلٰى ِتَٰ
ِلُكۡم َخۡي  ِلُكۡم َوأَنُفِسُكۡم  ذَٰ    57تَ ۡعَلُمونَ  ُكنُتمۡ   ِإن لمُكمۡ  ٖ  ِِبَۡموَٰ

 

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu per-

niagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?, (yaitu) 

kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah 

dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu 

mengetahui.58 

 

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau 

sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. 

Kata “bisnis” sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung skupnya penggunaan 

singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis 

 

55
Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Terjemahan Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an (Banjarsari Solo: Penerbit Abyan,  2014), h. 602. 

56Ika Yunia Fauzi, Etika Bisnis Dalam Islam, (Cet. II. Jakarta: Kencana, 2014), h. 7. 
57  

58Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Terjemahan Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an (Banjarsari Solo: Penerbit Abyan,  2014), h. 551. 
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(hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. 

Bisnis merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam produksi, 

menyalurkan, memasarkan barang dan jasa yang diperlukan oleh manusia baik 

dengan cara berdagang maupun bentuk lain dan tidak hanya mengejar laba (profit 

oriented-social oriented).59 

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan 

nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada ke-

khawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, 

moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi 

pribadi yang utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, ke-

bahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurna-

kan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya seperangkat 

pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan 

mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu al-Quran dan hadis 

sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk 

dalam bisnis. Etika adalah “kajian moralitas”, meskipun etika berkaitan dengan 

moralitas, namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam 

penelaahan itu sendiri, sedangkan moralitas merupakan subjek. Etika merupakan 

ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat.60 

Pengertian etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. 

Tata cara pada masing-masing masyarakat tidaklah sama atau beragam bentuk. 

Hal ini disebabkan beragamnya budaya kehidupan masyarakat yang berasal dari 

 
59Abdul aziz, h. 28. 
60Haqiqi Rafsanjani, Etika Produksi dalam Kerangka Maqashid Syariah, Jurnal Perbankan 

Syariah (Vol 1, No. 2, 2016), h. 30.  
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berbagai wilayah. Tata cara ini diperlukan dalam berbagai sendi kehidupan 

manusia agar terbina hubungan yang harmonis, saling menghargai satu sama 

lainnya.61 

Etika yang paling pertama dalam Islam adalah niat yang tulus, hanya 

disandarkan kepada Allah semata. Memurnikan niat dengan tidak mencampurkan 

dengan lainnya. Dengan niat yang tulus, semua bentuk aktivitas keduniaan seperti 

bisnis berubah menjadi ibadah. Adapun prinsip-prinsip bisnis Rasulullah adalah: 

Sikap fat}anah (profesional), amanah (terpercaya), s}iddiq (jujur), dan tablig} 

(transparan).62 

a. Sikap fat}anah (profesional) 

Fat}anah berarti memiliki pengetahuaan luas, nilai dalam bisnis memiliki 

visi, pemimpin yang cerdas sadar produk dan jasa serta mengerti akan 

sesuatu dan dapat menjelaskannya dalam bahasa bisnis dirangkum dalam 

sikap profesional. Kecerdasan yang dimaksudkan bukan hanya kecerdasan 

intelektual tapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual seperti 

yang dikatakan Ary Ginanjar sebagai berikut kemampuan untuk memberi 

makna ibadah terhadap setiap perilaku kegiatan melalui langkah-langkah dan 

pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia seutuhnya dan memiliki pola 

pemikiran tauhid serta berprinsip hanya karena Allah.63 

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 269. 

 
61Adhi Darma Suriyanto, Komunikasi Tanda Badge (Emlem) Antara Konsumen dan 

Pemilik Toko Online Pada Marketplace. Jurnal Komunikasi (Vol. 8, no 1, 2017), h. 50. 
62Lalu Muh Shabiran Dan Titiek Herwanti, Etika Bisnis Pedagang Pada Jual Beli Telepon 

Genggam Bekas Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, Maqdis 2, No. 1 (2017), h. 85. 
63

Nafiuddin, Memahami Sifat Shiddiq Nabi Muhammad SAW Perspektif Bisnis Syariah, 

BISNIS 6, no. 2 (2018), h. 118. 
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 64َما يَذمكمُر ِاِلمْٓ اُولُوا اِْلَْلَبابِ ي ُّْؤِتى اْلِْْكَمَة َمْن يمَشۤاُء   َوَمْن ي ُّْؤَت اْلِْْكَمَة فَ َقْد اُْوِتَ َخْيًا َكِثْيًا ۗ وَ 

Terjemahnya : 

Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. 

Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan 

yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali 

orang-orang yang mempunyai akal sehat. 

Implikasi sifat Fat}anah dalam aktifitas bisnis adalah bahw asegala aktifitas 

harus dilakukan dengan penuh profesionalisme kinerja dan ilmu dengan 

tingkat kecerdasan yang maksimal serta optimalisasi semua akal yang ada 

untuk mencapai tujuan.65 

Allah berfirman dalam QS Yusuf/12: 55: 

ْ َحِفْيٌظ َعِلْيمٌ   ِاّنمِ
ِن اِْلَْرضِ  قَاَل اْجَعْلِِنْ َعٰلى َخزَۤاىِٕ

66 

Terjemahnya: 

Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); 

karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan 

berpengetahuan.” 

b. Sikap amanah (terpercaya) 

Sikap amanah menurut Yusuf Qaradhawi adalah nilai dasarnya terpercaya, 

dan nilai-nilai dalam berbisnisnya ialah adanya kepercayaan, bertanggung 

jawab, transparan, dan tepat waktu sikap ini juga sangat dianjurkan dalam 

aktifitas bisnis. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat 

erat, karena jika seseorang telah dapat berlaku jujur pastilah orang tersebut 

 
64Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Terjemahan Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an (Banjarsari Solo: Penerbit Abyan,  2014), h. 45. 
65Nafiuddin, Memahami Sifat Shiddiq Nabi Muhammad SAW Perspektif Bisnis Syariah, 

BISNIS 6, no. 2 (2018), h. 125. 
66Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Terjemahan Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an (Banjarsari Solo: Penerbit Abyan,  2014), h. 242. 



41 

 

amanah (terpercaya). Maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja 

kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak 

melebihi hak orang lain.67 

Allah berfirman dalam QS An-Nisa/4: 58. 

َ َيُْمرُُكْم اَْن تُ َؤدُّوا اِْلَٰمٰنِت ِاٰلْٰٓ اَْهِلَهاٍۙ َوِاَذا َحَكْمُتْم َبْْيَ النماِس اَْن  َ نِِعمما يَِعُظُكْم ِبه ۞ ِانم اّللٰم    ۗ ٖ  ََتُْكُمْوا ِِبْلَعْدِل ۗ ِانم اّللٰم

ًعا   َكانَ   اّللٰمَ  ِانم  ي ْ   َبِصْيًا َسَِ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di 

antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. 

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. 

Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.68 

Pengusaha dituntut untuk selalu menepati janji, misalnya dalam hal 

pembayaran, pengiriman barang atau penggantian. Sekali seorang pengusaha 

ingkar janji, hilanglah kepercayaan pihak lain terhadapnya. Pengusaha juga 

harus konsisten terhadap apa yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. 

Tidak melakukan kedzoliman terhadap pelanggan karena kedzoliman akan 

membawa petaka. 

Rasulullah saw bersabda: 

ُ َعَلْيِه َوَسلمَم قَاَل ات مُقوا الظُّْلَم فَِإنم الظُّ  ْلَم ظُُلَماٌت يَ ْوَم اْلِقَياَمِة  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللِم َأنم َرُسوَل اّللِم َصلمى اّللم
َلُكْم ََحََلُهْم َعَلى َأْن َسَفُكوا ِدَماَءُهْم َواْسَتَحلُّوا ََمَارَِمُهْم ) رواه  َوات مُقوا الشُّحم فَِإنم ال  شُّحم أَْهَلَك َمْن َكاَن قَ ب ْ

 مسلم( 69
 

67
Nafiuddin, h. 118. 

68Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Terjemahan Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an (Banjarsari Solo: Penerbit Abyan,  2014), h. 87. 
69Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, no. 2578 (Beirut: Daarul 

Jail, t.t), hal. 18. 
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Artinya:  

“Dari Jabir bin Abdillah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 

Takutlah (jauhilah) kamu sekalian akan kezaliman, karena 

sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan (kezaliman) pada hari 

kiamat, dan jauhilah kamu sekalian sifat bakhil, karena 

sesungguhnya kebakhilan itu telah menyebab-kan binasanya orang-

orang sebelum kamu, (karena kebakhilan pula) telah menyebabkan 

mereka mengucurkan darah mereka (saling membunuh) dan mereka 

menghalalkan segala sesuatu yang telah diharamkan kepada mereka. 

c. Sikap s}iddiq (jujur) 

Jujur nilai dasarnya adalah integritas, ikhlas, terjamin dan keseimbangan 

emosional adalah sikap yang sanggat urgent dalam hal bisnis. Jujur berarti 

melandaskan ucapan, keyakinan serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. 

Selalu bersikap jujur dapat mengantarkan seseorang pada surganya Allah swt. 

sebagiamana Rasullullah bersabda yang artinya: “Sesungguhnya kejujuran 

mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam 

surga. Seseorang yang selalu berusaha untuk jujur akan dicatat oleh allah 

sebagai orang jujur dan jauhilah oleh kamu perbuatan dusta, karena dusta 

akan mengantarkan pada kejahatan. Dan kejahatan akan mengantar ke dalam 

neraka. Seorang yang selalu berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai 

pendusta”70. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk selalu berlaku jujur 

serta bersama orang-orang jujur. 

Allah berfirman dalam QS At-Taubah/9: 119. 

 ََي أَي َُّها المِذيَن َآَمُنوا ات مُقوا اّللمَ وَُكونُوا َمَع الصماِدِقْيَ 71

Terjemahnya:  

 
70

Nafiuddin, h. 118. 
71Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Terjemahan Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an (Banjarsari Solo: Penerbit Abyan,  2014), h. 206. 
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“Wahai orang – orang yang beriman, bertaqawalah kamu sekalian 

kepada Allah dan hendaklah kamu sekalian bersama orang-orang 

yang jujur”. 

d. Sikap tablig} (transparan) 

Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir dikaruniai sifat tablig} untuk 

menyampaikan apa yang perintah oleh Allah kepada umatnya dengan tidak 

mengurangi sedikitpun perintah yang diterimanya. Sifat tablig} nilai dasarnya 

adalah komunikatif dan nilai bisnisnya adalah supel mudah bergaul dengan 

siapa saja tanpa memandang strata, ras, dan agama. Dalam berbisnis sikap 

tablig} tercermin dalam transparansi setiap produk yang dijual, menjelaskan 

spesifikasinya, kecacatan, kelebihan, dan kekurangan barang harus jelas agar 

pembeli tidak terdzolimi.72 

Allah berfirman dalam QS Al-Ahzab/33: 70. 

َي َُّها المِذْيَن ٰاَمُنوا ات مُقوا اّللٰمَ َوقُ ْولُْوا قَ ْوًِل َسِدْيًدا 73  َيْٰٓ

Terjemahnya:  

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 

katakanlah perkataan yang benar”. 

 

B. Seller 

 

Kampus Shopee adalah wadah berkumpulnya para seller Shopee guna 

mendapatkan edukasi, bertukar insight bahkan menciptakan peluang-peluang 

baru. Berbagai kegiatan terselenggara di kampus Shopee, setiap hari akan 

 
72

Nafiuddin, h. 118. 
73Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Terjemahan Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an (Banjarsari Solo: Penerbit Abyan,  2014), h. 427. 
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disajikan materi guna peningkatan kualitas toko kamu melalui agenda TOPPERS 

EDUKASI, Telegram merupakan media komunikasi yang saat ini digunakan oleh 

para anggota Kampus Shopee, disamping kegiatan Nongkrong Bareng (NOBAR) 

yang juga rutin terselenggara di setiap kota. 

Sesuai dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM): 1) Usaha mikro adalah usaha produktif 

milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini: 2) Usaha kecil adalah 

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per-

orangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi 

kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini; 3) Usaha 

menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini; dan 4) Kriteria UMKM berdasarkan jumlah asset dan 

omzet.74 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bidang yang 

memberikan kontribusi yang segnifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi 

 
74Kristiyanti, & Lisda Rahmasari, S. Website sebagai Media Pemasaran Produk-Produk 

Unggulan UMKM di Kota Semarang. JAM, 13(2015), 186. 
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Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang 

sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Statistik pekerja Indonesia 

menunjukan bahwa 99,5 % tenaga kerja Indonesia bekerja di bidang UKM. Hal 

ini sepenuhnya disadari oleh pemerintah, sehingga UKM termasuk dalam salah 

satu fokus program pem-bangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. 

Kebijakan pemerintah terhadap UKM dituangkan dalam sejumlah Undang-undang 

dan peraturan pemerintah.75 

 

C. Maqas}id Syariah 

 

Secara bahasa maqas}id syariah terdiri dari dua kata yaitu maqas}id dan 

syari’ah. Maqas}id berarti kesengajaan atau tujuan, maqas}id merupakan bentuk 

jama’ dari maqsud yang berasal dari suku kata qas}ada yang berarti menghendaki 

atau memaksudkan. Maqas}id berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. 

Sedangkan syari’ah secara bahasa berarti  املواضع َتدر ايل املاء   artinya  jalan menuju 

sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber 

kehidupan. Dengan demikian, memberikan pengertian bahwa kandungan 

maqas}id syari’ah adalah kemaslahatan umat manusia. Sedangkan menurut 

istilah, dikalangan ulama us}ul fiqh adalah makna dan tujuan yang dikehendaki 

syarak dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, 

disebut juga dengan asrar asy-syari’ah yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di 

balik hukum yang ditetapkan oleh syarak, berupa kemaslahatan bagi umat 

 
75Jaidan Jauhari, Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Dengan 

Memanfaatkan E-Commerce, JSI 2, no. 1 (2010): h. 160. 
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manusia, baik di dunia maupun di akhirat.76 Allah berfirman dalam QS al-

Jassiyah/45 : 18. 

    يَ ۡعَلُمونَ  َِل  ٱلمِذينَ  َأۡهَوآْءَ   تَ تمِبعۡ  َوَِل  َفٱتمِبۡعَها  ٱأۡلَۡمرِ  مِمنَ  ٖ  َجَعۡلنََٰك َعَلٰى َشرِيَعة ُُثم 
Terjemahnya: 

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari 

urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti 

hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.77 

 

Maqas}id al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqas}id dan syari'ah. Kata 

maqas}id merupakan bentuk jama' dari maqas}id yang berarti maksud dan tujuan, 

sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan 

untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia 

maupun di akhirat.78 

Maqas}id jamak dari kata maqsud yang berarti tuntutan, kesengajaan atau 

tujuan Al Kurdi dan Mayangsari. Syari’ah adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan 

tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. 

Adapun makna maqas}id syariah secara istilah adalah al-ma’aaniallati syuri’at 

laha al-ahkam yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.79 

Menurut Satria Efendi maqas}id syariah mengandung pengertian umum 

dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang 

dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan 

oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. 

 
76Asafri Jaya Bakri, Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi  (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1996), h.63. 
77Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang : CV. 

Toha Putra, 1989), h. 500. 
78Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam, Sultan Agung 44, no 

118 (2009): h. 144. 
79Diniarti Novi Wulandari, dkk, h.  
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Pengertian yang bersifat umum itu identic dengan pengertian istilah maqas}id 

syariah (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah 

dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus 

adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.80 

1. Maqas}id syariah menurut ulama terdahulu 

a. Imam al-Haramain sebagai penggagas pertama pembagian maqas}id syariah. 

Beliau membagi prinsip syariah ke 5 bagian: Pertama, prinsip d}ariruyat 

yaitu prinsip-prinsip yang pengertian rasionalnya diinterpretasikan kepada hal 

pentingyang menjadi pondasi kehidupan seperti melindungi jiwa dengan 

tiding menyerang jiwa manusia. Kedua, berhubungan dengan kebutuhan 

umum, prinsip ini menjadi illat bagi transaksi dilegalkan. Seperti contoh sewa 

menyewa di antara manusia. Ketiga, tidak berhubungan dengan primer dan 

sekunder tetapi berhubungan dengan kemuliaan. Keempat, tidak berhubungan 

dengan primer dan sekunder tetapi dibatasi untuk hal yang dianjurkan saja 

(mandubah). Dan Kelima, pembahsan secara global tentang maqashdi. Bahwa 

segala sesuatu pasti ada tujuan yang jelas dan manfaat yang didapat. Ia bukan 

masuk kategori pertama, kedua, ketiga dan keempat.81 

b. Imam al-Ghazali, kajian maqas}id syariah memiliki cakupan yang lebih luas 

lagi, beliau membagi-bagi maqas}id syariah menjadi tiga, yaitu d}aruriyyah 

(kebutuhan primer), hajiyah (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyah (ke-

butuhan tersier). Di mana dari ketiga hal tersebut beliau menjabarkannya 

kembali kepada lima hal yang merupakan pemeliharaan lima tujuan dasar 

 
80Ghofar Shidiq, h. 119. 
81Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Syariah, Perspektif 

Maqashid Syariah (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015), h. 75-76 
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agar manusia dapat mencapai maslahah (kesejahteraan). Pendapat lain 

tentang definisi maqas}id syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam 

merumus-kan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-

ayat al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan 

suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.82 

c. Imam al-Syatibi, tidak menjelaskan definisi maqas}id syariah dalam 

bukunya, ia langsung menjelaskan detil isi maqas}id syariah dari 

pembagiannnya. Syatibi membagi maqas}id menjadi dua, qas}du al-syari’ 

(tujuan Tuhan) dan qas}du al-mukallaf (tujuan mukallaf). Kemudian ia 

membagi qas}du syari’ menjadi empat macam. Pertama, qas}du al-syari’ fi 

wad>’i al-syari’ah; kedua, qas}du al-syari’ fi wad>’i al-syari’ah li al-ifham; 

ketiga, qas}du al-syari’ fi wad}’i al-syari’ah li al-taklif bi muqtad}aha; 

keempat, qas}du al-syari’ fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari’ah. 

Sedangkan bagian qas}du al-mukallaf, Syatibi tidak menyebutkan macam-

macamnya.83 

2. Maqas}id Syariah Menurut Ulama Kontemporer 

a. Menurut Muhammad Thahir Bin Ashur, Maqas}id syariah adalah ilmu yang 

independen. Ia sebagai salah satu metode ijtihad yang beridiri sendiri. Di-

istilahkan dengan istidlal al-taqs}idi (pengambilan hukun dengan melihat 

kepada maksud dan tujuan). Tiga cara mengetahui maqas}id syariah, 

Pertama menggunakan metode istiqra; yaitu mengkaji dengan melihat segala 

aspek. Mengkaji dan meneliti hukum yang diketahu illatnya dan yang sama 

 
82Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, h. 79. 
83Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, h. 89. 



49 

 

illatnya. Kedua, mengetahui dalil-dalil al-Qur’an dengan jelas dan tegas. Dan 

Ketiga, mengetahui dalil-dalil sunnah yang mutawatir baik maknawi atau 

amali.84 

b. Muahammad abu Zahrah, syariah islam hadir memberiakn rahmat bagi 

seluruh alam terutama manusia. Maka ada tiga sasaran yang harus dituju, 

Pertama bahwa manusia menjadi sumber kebajikan bagi masyarakat. Kedua, 

menegak-kan keadilan bagi masyarakat Islam. Dan Ketiga, mewujudkan 

kemaslahatan.85 

c. Yusuf Al-Qardhawi, menekankan untuk mempelajari maqas}id syariah dan 

illah untuk mengetahui realitas dan rahasia yang terkandung di dalamnya. 

Ketidaktahuan akan maqas}id syariah dan illah akan menimbulkan kesalahan 

fatal, yaitu menetapkan hukum yang seharusnya tidak ditetapkan dan me-

nyalahkan hukum yang benar.86 

d. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqas}id syariah dengan 

makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syarak dalam seluruh 

hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan 

rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.87 

Kandungan maqas}id al-syari'ah dapat diketahui dengan merujuk 

ungkapan al-Syathibi, seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad 

ke-8 Hijriah, dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Us}ul al-Syari'ah. Di situ beliau 

mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk 

kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syariat itu 

 
84Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, h. 101. 
85Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, h. 103. 
86Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, h. 103. 
87Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, h. 103. 
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dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan 

serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya 

kepada jenjang-jenjang ke-sempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang 

mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.88 

Selanjutnya akan dijelaskan macam-macam dari qas}du al-syari’ satu 

persatu. Macam pertama adalah qas}du al-syari’ fi wad}’i al-syari’ah (tujuan 

Tuhan meletakkan syariah). Maksud Allah menetapkan syariah tidak lain guna 

kepentingan maslahah hamba-Nya. Syatibi membagi maslahah tersebut menjadi 

tiga derajat beurutan dari kebutuhan manusia dari padanya, yaitu: d}aruriyyah, 

hajjiyyah, dan tahsiniyyah. D}aruriyyah memegang derajat maslahah tertinggi 

karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi 

maslahah d}aruriyyah-nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. 

Kadar kerusakan sesuai dengan maslahah d}aruriyyah yang hilang. Maslahah 

d>aruriyyah dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, harta, dan akal. 

Contoh dari menjaga agama ialah mendirikan rukun iman dan Islam.89 

Maslahah setelah d}aruriyyah adalah maslahah hajjiyyah. Masalahah 

hajjiyyah merupakan masalahah yang bersifat memudahkan, menghindarkan 

manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan maslahah hajjiyyah tidak 

menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat.90 Terakhir adalah maslahah 

tahsiniyyah. Maslahah tahsiniyyah ialah pelengkap atau penyempurna dari dua 

maqashid sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia. Salah satu dari 

 
88Nabila Zatadini dan Syamsuri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan 

Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. Al Falah, 3, no. 2 (2018): h. 116. 
89Nabila Zatadini dan Syamsuri, h. 116. 
90Nabila Zatadini dan Syamsuri, h. 116. 
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maslahah tahsiniyyah adalah larangan membunuh wanita dan anak kecil dalam 

peperangan.91 

Pengetahuan tentang maqas}id syari’ah,seperti ditegaskan oleh Abdul al-

Wahhab Khallaf, adalah hal sangat penting dapat  dijadikan alat bantu untuk 

me-mahami redaksi al-Quran dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang 

bertentangan dan yang sangat  penting lagi adalah untuk  menetapkan  hukum 

terhadap kasus  yang  tidak tertampung oleh al-Quran dan Sunnah secara kajian 

kebahasaan.92 

Aturan-aturan dalam  syariah sangat  terkait  dengan  berbagai  dimensi  

aspek perilaku  manusia.  Aspek  ekonomi  hanyalah  salah  satu  dari  

serangkaian  perilaku manusia. Pembahasan sebelumnya mengenai teori 

maqas}id  semestinya mempunyai implikasi terhadap perilaku ekonomi setiap 

individu muslim. Selain  itu para ekonom muslim juga tidak boleh melupakan 

implikasi-implikasi tersebut  saat melakukan analisis ekonomi dalam framework 

Islam. Menyusun dan  menguraikan implikasi maqas}id dalam teori-teori 

ekonomi merupakan sebuah  tantangan  dan tugas yang sangat berat, dan harus 

selalu diupayakan para ekonom muslim.93 

Maqas}id syari’ah sebagai tujuan di balik adanya  serangkain aturan-

aturan telah digariskan oleh Allah swt. Hal tersebut adalah untuk mendatangkan 

ke-maslahatan dan mencegah kemadaratan bagi manusia.  Semua aspek dalam 

ke-hidupan individu muslim harus mengarah pada tercapainya  kemaslahatan 

seperti yang dikehendaki dalam maqas}id syari’ah. Berdasar simpulan pertama 

 
91Nabila Zatadini dan Syamsuri, h. 117. 
92Eva Muzlifah, Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonom Islam, Economic 

3, no. 2 (2013): h. 83. 
93Eva Muzlifah, h. 87. 
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tersebut, maka Ekonomi Islam juga menempatkan maqas}id syari’ah sebagai 

acuan,   sehingga sistem dan ilmu yang kini tengah diformulasikan dapat memberi 

ke-maslahatan dan mampu menjadi problem solving  terhadap kompleknya 

problem ekonomi kekinian  yang kian akut. Para mujtahid Ekonomi Islam 

sudah semestinya menerapkan maqas}id syari’ah dalam proses analisis mereka 

tentang ekonomi. maqas}id syari’ah dalam dataran idealnya juga harus ber-

implikasi pada perilaku ekonomi individu muslim, baik  dalam posisinya 

sebagai konsumen maupun produsen. Kesemua aktivitas ekonomi tersebut harus 

menuju kepada kemaslahatan sehingga dapat memelihara maqas}id syari’ah.94 

Hubungan bisnis dengan kelima aspek maqas}id syariah adalah:95 

1. Hifdz ad-Diin (Menjaga Agama) 

Penjagaan agama (aqidah) ini memungkinkan aktivitas ekonomi dalam 

Islam menjadi sebuah ibadah. Menjaga kemurnian agama dengan tidak melakukan 

transaksi yang dilarang dalam agama, seperti menipu pembeli, menjual barang 

yang diharamkan agama dan bentuk muamalah lainnya yang jelas larangannya 

dalam syariah Islam. 

Allah berfirman dalam QS As-Shaff/61:14: 

َي َُّها المِذْيَن ٰاَمنُ ْوا ُكْونُ وْْٓا اَْنَصاَر اّللٰمِ َكَما قَاَل ِعْيَسى اْبُن َمْرََيَ لِْلَحَوارِيم    ََنْنُ   اْْلََوارِي ُّْونَ   قَالَ  ۗاّللٰمِ   ِاَٰل   اَْنَصارِيْْٓ   َمنْ   نَ ٖ  َيْٰٓ

َفٌة  فَاَيمْدََن المِذْيَن ٰامَ  َفٌة مِمْن  َبِِنْْٓ ِاْسرَۤاِءْيَل وََكَفَرْت طمۤاىِٕ  96ࣖنُ ْوا َعٰلى َعُدوِمِهْم فََاْصَبُحْوا ٰظِهرِْيَن  اَْنَصاُر اّللٰمِ فَٰاَمَنْت طمۤاىِٕ

Terjemahnya: 

 
94Eva Muzlifah, h. 8 
95Aan Finarti Dan Purnama Putra, Implementasi Maqashid Al-Syari’ah Terhadap 

Pelaksanaan Csr Bank Islam: Studi Kasus Pada Pt. Bank Bri Syariah, Share 4, No. 1 (2015), H. 43-

44. 
96Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Terjemahan Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an (Banjarsari Solo: Penerbit Abyan,  2014), h. 522. 
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“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penolong-penolong 

(agama) Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada 

pengikut-pengikutnya yang setia, “Siapakah yang akan menjadi 

penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?” Pengikut-

pengikutnya yang setia itu berkata, “Kamilah penolong-penolong (agama) 

Allah,” lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan (yang 

lain) kafir; lalu Kami berikan kekuatan ke-pada orang-orang yang 

beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-

orang yang menang”.  

2. Hifdz an-Nafs (Menjaga Jiwa) 

Penjagaan jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara 

terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa 

pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk di 

dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau 

berebih-lebihan dalam konsumsi (israf). 

Allah memerintahkan manusia untuk menjaga jiwa lainnya, larangan 

menumpahkan darah. Dalam al-Qur’an Allah menerangkan bahwa, satu jiwa yang 

terbunuh maka sama dengan membunuh semua manusia. 

Allah berfirman dalam QS Al-Furqan/25:68: 

ُ ِاِلم ِِبْلَْقمِ   َوَمْن ي مْفَعْل ٰذِلَك يَ ْلَق   َوَِل  َوالمِذْيَن َِل َيْدُعْوَن َمَع اّللٰمِ ِاٰٰلًا ٰاَخَر َوَِل يَ ْقتُ ُلْوَن الن مْفَس المِِتْ َحرمَم اّللٰم
يَ ْزنُ ْوَن 

 97اَََثًما ٍۙ 

Terjemahnya: 

“Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan 

lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan 

(alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan 

demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat”. 

 
97Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Terjemahan Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an (Banjarsari Solo: Penerbit Abyan,  2014), h. 366. 
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3. Hifdz al-Aqal (Menjaga Akal) 

Penjagaan akal, syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah 

Swt yang sangat penting. Untuk itulah maka syariat mengharamkan khamar dan 

seluruh yang dapat membunuh kreatifitas akal dan gairah kerja manusia. Sehingga 

dalam ekonomi Islam, khamar dan sejenisnya dipandang tidak punya nilai mulai 

dari memproduksi, mendistribusi sampai dengan mengkonsumsi. 

Pemeliharaan terhadap akal sangat urgen karena dengan akalnya manusia 

dapat berfikir tentang Allah Swt, alam semesta dan dirinya sendiri. Adapun hal 

yang perlu dilakukan orang Islam dalam menjaga akalnya adalah tidak minum 

alkohol dan segala macam barang yang memabukkan. 

Allah berfirman dalam QS Al-Maidah/5:90: 

َا اْْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواِْلَْنَصاُب َواِْلَْزَِلُم رِْجٌس مِمْن َعَمِل الشمْيطٰ  َي َُّها المِذْيَن ٰاَمنُ وْْٓا ِاَّنم  98ِن فَاْجَتِنبُ ْوُه َلَعلمُكْم تُ ْفِلُحْونَ َيْٰٓ

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, 

berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak 

panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka 

jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. 

 

4. Hifdz an-Nasal (Menjaga Keturunan) 

Penjagaan keturunan. Kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dimaksudkan 

Tuhan untuk berkesinambungannya dari generasi satu ke generasi lainnya. Untuk 

itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan. 

Aspek pemeliharaan keturunan dapat dilihat dengan cara mengatur 

pernikan yang sah dan pelarangan terhadap segala sesuatu yang menjurus pada 

 
98Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Terjemahan Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an (Banjarsari Solo: Penerbit Abyan,  2014), h. 123. 
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pelecehan seksual dan perzinahan, serta sesuatu yang dapat merusak keturunan 

dengan menjual barang asusila. 

Allah berfirman dalam QS Al-Isra/17:32: 

 99َسِبْياًل  َوَسۤاءَ  ۗفَاِحَشةً  َكانَ   ٖ  َوَِل تَ ْقَربُوا الزِمٰٰنْٓ اِنمه

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan 

keji, dan suatu jalan yang buruk”. 

5. Hifdz al-Maal (Menjaga Harta) 

Penjagaan harta benda. Meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya 

merupakan kepunyaan Allah Swt namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. 

Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, 

sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai dan sebagainya serta melarang penipuan 

dan melakukan praktek riba. Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur 

sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan 

harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan 

baik. Sebab harta yang berada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat 

secara keseluruhan asalkan disalurkan dengan baik. 

Seorang muslim meyakini bahwa memperoleh harta itu harus dengan 

jalan yang baik agar tubuh terjaga dari barang haram. 

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:168: 

 

 100ْيٌ النماُس ُكُلوا ِمما ِف اأْلَْرِض َحاَلًِل طَيِمًبا َوَِل تَ تمِبُعوا ُخطَُواِت الشمْيطَاِن   ِإنمُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبِ ََي أَي َُّها 

 
99Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Terjemahan Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an (Banjarsari Solo: Penerbit Abyan,  2014), h. 285. 
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Terjemahnya: 

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu” 

 

D. Sustainabilitas 

 

Pengertian keberlanjutan didefinisikan sebagai mempertahankan proses 

mandiri alami yang membentuk fondasi lingkungan menopang kegiatan hidup 

manusia.101Sustainability bisnis adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk 

mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan nilai jangka panjang serta bisa 

konsisten dan stabil meningkatkan performa bisnis sambil mengimplementasikan 

nilai ekonomi, sosial dan lingkungan sebagai strategi bisnis. Sustainability bisnis 

biasa-nya berpatokan dengan pakem 3P yaitu people, profit dan planet. 

Sustainability report merupakan pelaporan yang mengacu pada konsep 

sustainable development. Sustainable development bermakna bahwa 

pembangunan saat ini dapat terpenuhi tanpa harus mengurangi kebutuhan generasi 

mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Sustainable development perlu 

diterapkan karena kegiatan ekonomi saat ini cenderung merusak ekosistem global 

dan menghambat kebutuhan generasi berikutnya. Dengan demikian, perlu adanya 

keterlibatan semua orang di seluruh dunia secara individu dan kolektif untuk 

tercapainya sustainable development. Saat ini implementasi sustainability report 

di Indonesia didukung oleh aturan pemerintah seperti Undang-Undang Perseroan 

 
100Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Terjemahan Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an (Banjarsari Solo: Penerbit Abyan,  2014), h. 25. 
101Tajuddin Bantacut, Bisnis Berkelanjutan: Integrasi Manajemen Lingkungan Dalam 

Pengelolaan Usaha, Agrimedia 17, no 1 (2017), h. 33. 
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Terbatas (PT) nomer 40 tahun 2007. Di Indonesia, pedoman ini digunakan oleh 

NCSR, sebagai lembaga independen yang secara berkala memberikan penilaian 

pengungkapan sustainability report yang disampaikan perusahaan-perusahaan.102 

 

E. E-Commerce 

 

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, segala aktivitas 

didasarkan pada pemenuhan kebutuhan yang dapat memudahkan konsumen. 

Sanusi dalam Rosidawati dan Santoso mengatakan bahwa melalui konvergensi 

antara teknologi komputer, telekomunikasi, media dan informasi telah mendorong 

pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan dengan 

canggih dan mudah diperoleh mulailah dikenal perdagangan secara elektronik 

atau electronic commerce (selanjutnya disebut e-commerce). E-commerce 

merupakan salah satu mekanisme transaksi yang menggunakan jaringan 

komunikasi elektronik seperti internet yang digunakan baik oleh negara maju 

maupun negara berkembang, sehingga aktivitasnya tidak dapat lagi dibatasi 

dengan batasan geografis dan dapat meningkatkan efisiensi serta kecepatan 

penyelenggaraan bisnis.103 

Electronic Commerce (e-commerce) adalah proses pembelian, penjualan 

atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer. e-

commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih 

luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian 

mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain teknologi 

 
102Mochamad Rizki Triansyah Bukhori Dan Dani Sopian, Pengaruh Pengungkapan 

Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan, Sikap 2, No. 1 (2017): h. 36 
103Diniarti Novi Wulandari, dkk, h. 2. 
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jaringan www, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan 

data (database), e-surat atau surat elektronik (e-mail), dan bentuk teknologi non 

komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran 

untuk e-commerce ini.104 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa 

transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. 

Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan 

di atas. Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait 

didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk 

perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai 

ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE), disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat 

dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya, hal ini termasuk juga e-

mail yang digunakan sebagai “pemberitahuan tertulis” dalam transaksi 

elektronik.105 UU ITE secara umum mengatur tentang pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi. Dalam UU tersebut dilakukan perluasan penafsiran 

terhadap norma-norma yang berkaitan dengan e-commerce yang tetap mengacu 

pada aturan keperdataan konvensional dalam KUHPdt.106 

 
104Dewi Irmawati, Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis. Jurnal Ilmiah Orasi 

Bisnis 6 (2011): h.  97. 
105Lathifah Hanim, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai 

Akibat Dari Globalisasi Ekonomi, Jurnal Pembaharuan Hukum 1, No. 2 (2014), h. 192-193. 
106Imam Lukito, Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-

Commerce, JIKH 11, No. 3 (2017), h. 355. 
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Menurut McLeod Pearson, perdagangan elektronik atau yang disebut juga 

e-commerce, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melak-

sanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan 

internet dan komputer dengan browser Web untuk membeli dan menjual 

produk.107 

Menurut Shely Cashman dalam e-commerce atau kependekan dari 

elektronik commerce (perdagangan secara electronic), merupakan transaksi bisnis 

yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun yang dapat 

mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk 

membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam 

e-commerce. Menurut Jony Wong pengertian dari electronic commerce adalah 

pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. 

Seperti radio, televisi dan jaringan komputer atau internet.108 

E-commerce adalah suatu proses penjualan dan pembelian produk maupun 

jasa yang dilakukan secara elektronik yaitu melalui jaringan komputer atau 

internet. Arti lain dari e-commerce yaitu penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk 

menciptakan, mengubah dan mendefenisikan kembali hubungan yang baru antara 

penjual dan pembeli.109 

Electronic Commerce (e-commerce) merupakan konsep baru yang biasa 

digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web 

 
107Ambo Aco dan Andi Hutami Endang, Analisis Bisnis E-Commerce Pada Mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, INSYPIRO 2, no. 1 (2017): h. 3. 
108Ambo Aco dan Andi Hutami Endang: h. 3. 
109Wahyu Srisadono, Strategi Perusahaan E-Commerce Membangun Brand Community 

Di Media Sosial Dalam Meningkatkan Omset Penjualan, Pustaka Komunikasi 1, no. 1 (2018): 

167. 
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Internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui 

jaringan informasi termasuk internet. Sedangkan menurut Kalakota dan Whinston, 

mendefinisikan e-commerce dari beberapa perspektif berikut: 1) Perspektif 

Komunikasi : e-commerce merupakan pengiriman informasi, produk/layanan, atau 

pembayaran melalui lini telepon,  jaringan komputer atau sarana eletronik lainnya; 

2) Perspektif Proses Bisnis: e-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju 

otomisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan; 3) Perspektif Layanan: e-

commerce merupakan salah satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, 

konsumen dan manajemen dalam memangkas service cost ketika meningkatkan 

mutu barang dan kecepatan pelayanan; dan 4) Perspektif online: e-commerce 

berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa 

online lainnya.110E-commerce dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang memiliki 

ciri dan karakteristik berbeda-beda:111 

1. Business to Business (B2B)  

Business to Business e-commerce umumnya menggunakan mekanisme 

Electronic Data Interchange (EDI). Sayangnya banyak standar EDI yang diguna-

kan sehingga menyulitkan interkomunikasi antar pelaku bisnis. Kelompok yang 

mengambil jalan ini antara lain adalah XML/EDI group. Business to Business e-

Commerce memiliki karakteristik:  

a. Trading partners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan 

(relationship) yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan 

partner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis 

 
110Rose Rahmidani, Penggunaan E-Commerce Dalam Bisnis Sebagai Sumber 

Keunggulan Bersaing Perusahaan, SNEMA (2015): h. 346. 
111Rose Rahmidani, h. 346 
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informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan 

kepercayaan (trust). 

b. Pertukaran data (data exchange) berlangsung berulang-ulang dan secara 

berkala, misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah disepakati 

bersama. Dengan kata lain, layanan yang digunakan sudah tertentu. Hal ini 

memudahkan pertukaran data untuk dua entiti yang menggunakan standar 

yang sama. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan 

data, tidak harus menunggu parternya. 

c. Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, dimana processing 

intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.  

2. Business to Consumer (B2C) 

Electronic shopping mall menggunakan websites untuk menjajakan 

produk dan layanan. Para penjual produk dan layanan membuat sebuah storefront 

yang menyediakan katalog produk dan layanan (service) yang diberikannya. 

Calon pembeli dapat melihat-lihat produk dan layanan yang tersedia seperti 

halnya dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan window shopping. 

Bedanya, calon pembeli dapat melakukan belanja ini kapan saja dan darimana saja 

dia berada tanpa dibatasi oleh jam buka toko. Contoh penggunaan website untuk 

menjajakan produk dan layanannya antara lain: Amazon http://www. 

amazon.com, Amazon merupakan toko buku virtual yang menjual buku melalui 

web sitenya. Kesuksesan Amazon yang luar biasa menyebabkan toko buku lain 

harus melakukan hal yang sama.  

Business to Consumer e-Commerce memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum.  
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b. Pelayanan (service) yang diberikan bersifat umum (generic) dengan 

mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. 

c. Layanan diberikan berdasarkan permohonan (on demand). Konsumer me-

lakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan 

permohonan. 

d. Pendekatan client/server sering digunakan dimana diambil asumsi client 

(consumer) menggunakan sistem yang minimal (berbasis Web) dan 

processing (business procedure) diletakkan di sisi server.  

3. Comsumen to Business (C2B)  

Dalam C2B konsumen memeritahukan kebutuhan atas suatu produk atau 

jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa 

tersebut ke konsumen. Contohnya di priceline. com, dimana pelanggan menyebut-

kan produk dan harga yang diinginkan, dan priceline mencoba menemukan 

pemasok yang memenuhi kebutuhan tersebut. 

4. Business-To-Government (B2G) 

B2G yang secara umum biasa disebut sebagai perdagangan yang di-

lakukan antara para pelaku bisnis dengan pemerintah pada sektor publik (Sanjay, 

2013:74). Seperti pengadaan internet untuk publik, prosedur perijinan dan hal-hal 

lainnya dari pemerintah yang berhubungan dengan sektor operasi. Terdapat dua 

fitur e-commerce dalam B2G: pertama sektor publik memiliki peran sebagai 

pemimpin dalam menetapkan e-commerce, dan yang kedua diasumsikan bahwa 

sektor publik memiliki kebutuhan yang paling besar dalam sistem pengadaan 

untuk menjadi lebih efektif.  

5. Consumer to Consumer (C2C) 
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Merupakan perdagangan sederhana yang dilakukan antara para individu 

konsumen. Karakteristik perdagangan ini pertumbuhannya dipengaruhi oleh pasar 

dan lelang online, beberapa bagian dari suatu industri dimana perusahaan dapat 

memesan apa yang mereka inginkan diantara para supplier yang ada. Menjadi 

pertumbuhan yang potensial dalam mengembangkan pasar baru. Tipe 

perdagangan C2C seperti yang tercantum di bawah ini:  

a. Lelang yang difasilitasi oleh suatu portal, seperti eBay  

b. Menggunakan sistem peer to peer  

c. Situs portal yang telah diklasifikasikan tertentu  

d. Transaksi Consumer to Business (C2B) mempengaruhi proses lelang  

e. Terdapat sedikit informasi global mengenai C2C e-commerce 

Perkembangan e-commerce di Indonesia diperkirakan mencapai angka 

USD150 miliar di tahun 2025. Salah satu faktor yang mendukung pesatnya 

perkembangan e-commerce di Indonesia adalah meningkatnya jumlah masyarakat 

kelas menengah yang konsumtif. Masyarakat dengan pendapatan lebih dari 

USD10 per harinya tersebut diperkirakan akan bertambah sebanyak 5 juta orang 

per tahun. Di tahun 2020 jumlah masyarakat tersebut diperkirakan akan mencapai 

angka 86 juta. Masyarakat kelas menengah tersebut kebanyakan juga memiliki 

akses ter-hadap internet, membuat e-commerce semakin mudah dijangkau. 

Penjualan melalui e-commerce bahkan diprediksi akan melonjak ke angka 7 

hingga 8 persen dari seluruh penjualan ritel di Indonesia pada tahun 2020. 

Padahal, saat ini jumlah penjualan melalui e-commerce hanya menguasai 1 persen 

pasar ritel. Hal tersebut membuat Indonesia tampil sebagai pasar e-commerce 
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dengan pertumbuhan paling tinggi di dunia. Menurut Bloomberg, 53 persen 

masyarakat Indonesia akan terlibat di aktivitas e-commerce pada tahun 2020.112 

E-commerce merupakan suatu system yang dibangun dengan tujuan untuk 

meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam berbisnis dengan memanfaatkan 

teknologi informasi (internet) untuk meningkatkan kualitas produk/servis dan 

informasi serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan sehingga harga 

produk dan informasi tersebut dapat ditekan sedemikian rupa tanpa mengurangi 

kualitas yang ada.113 

Manfaat yang dapat diperoleh dari e-commerce bagi organisasi menurut 

Suyanto adalah: 1) Memperluas market place hingga ke pasar nasional dan 

international; 2) Menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, 

penyimpanan dan pencarian informasi yang menggunakan kertas; 3) Memungkin-

kan pengurangan inventory dan overhead dengan menyederhanakan supply chain 

dan management tipe “pull”; 4) Mengurangi waktu antara outlay modal dan 

penerimaan produk dan jasa; 5) Mendukung upaya-upaya business process 

reengineering; 6) Memperkecil biaya telekomunikasi; dan  7) Akses informasi 

lebih cepat.114 

Selain mempunyai manfaat bagi perusahaan, menurut Suyanto e-

commerce juga mempunyai manfaat bagi konsumen, yaitu: 1) Memungkinkan 

pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari 

sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi dengan menggunakan fasilitas Wi-Fi; 2)  

 
112Adhi Dharma Suriyanto, Komunikasi Tanda Badge (EMBLEM) Antara Konsumen dan 

Pemilik Toko Online Pada Marketplace, 8, no. 1 (2017), h. 49. 
113Misbahuddin, E-commerce dan Hukum Islam (Makassar: Alauddin University Press, 

2012), h. 279. 
114Rose Rahmidani, h. 346-347. 
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Memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan; 3)  Pengiriman menjadi 

sangat cepat; 4)  Pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara detail 

dalam hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu; 5)  Memberi tempat bagi para 

pelanggan lain di electronic community dan bertukar pikiran serta pengalaman.115 

 

F. Shopee 

 

Shopee adalah mobile-platform pertama di Asia Tenggara (Indonesia, 

Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam) dan Taiwan yang menawarkan 

transaksi jual beli online via ponsel. Shopee memiliki beragam pilihan kategori 

produk, mulai dari elektronik, perlengkapan rumah, kesehatan, kecantikan, ibu & 

bayi, fashion hingga perlengkapan olahraga. Shopee hadir dalam bentuk mobile 

marketplace sehingga memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan 

belanja online tanpa harus membuka website. Shopee Indonesia resmi 

diperkenalkan pada Desember 2015 di Indonesia. Shopee berada di bawah 

naungan Chris Feng, Shopee memungkinkan para penggunanya untuk dapat 

menjual atau membeli barang atau jasa melalui aplikasi yang tersedia di platform 

iOS dan Android. Shopee menyediakan fitur live chat yang berguna memudahkan 

para penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi dengan cepat dan mudah.116 

Shopee adalah e-commerce (jual beli online) berbasis aplikasi mobile, 

yang sedang berkembang di Indonesia. Sebagai aplikasi mobile platform terbesar 

di Indonesia, Shopee memberikan tawaran jual beli online yang menyenangkan, 

gratis dan terpercaya via ponsel. Dengan aplikasi Shopee bisa mendaftarkan 

 
115Rose Rahmidani, h. 347. 
116Intan Surun Fauziah, h. 4. 
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produk jualan dan berbelanja berbagai penawaran menarik dengan harga termurah 

dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Dengan aplikasi Shopee, bisa menjual 

berbagai produk, membeli berbagai produk, belanja aman dengan garansi shoppe, 

mengetahui rekomendasi produk, mengembangkan bisnis dan membagikan 

kebahagiaan. Berdasarkan ulasan aplikasi Shoppe, dari total 305.457 ulasan, 

171.225 memberikan bintang 5, 59.102 memberikan bintang 4, 41.526 

memberikan bintang 3, 41.526 memberikan bintang 3, 13.777 memberikan 

bintang 2, dan 19.827 memberikan bintang 1.117 

Shopee adalah salah satu ruang belanja online (e-commerce) terbesar di 

Indonesia, dimana terdapat puluhan bahkan ratusan atau bahkan ribuan transaksi 

perharinya yang dihasilkan dari pedagang maupun pembeli yang bertemu dalam 

forum tersebut. Dengan melihat kenyataan tersebut. Dengan melihat kenyataan 

tersebut, maka tidak bisa dihindari bahwa wabah bisnis online yang sedang trend 

saat ini dapat di jadikan sebagai alternatif untuk melakukan usaha perdagangan 

yang tidak memerlukan sebagai alternatif untuk melakukan usha perdagangan 

yang tidak memakai temapt tertentu secara lebih spesifik. Di dalam sub-forum 

jual beli yang terdapat dalam forum Shopee, terdapat banyak penjual dan pembeli 

yang menjual atau menginginkan suatu barang.118 

 

G. Kerangka Konseptual 

 

 
117Widya Sastika, Analisis Kualitas Layanan Dengan Menggunakan E-Service Quality 

Untuk Mengetahui Kepuasan Pelanggan Belanja Online Shoppe (Studi Kasus : Pelanggan Shopee 

Di Kota Bandung 2017),  Ikraith-Humaniora 2, No. 2 (2018), H. 70. 
118Siti Komara Dan Daimah, Analisis Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Shopee 

Dalam Persfektif Ekonomi Syariah, Syntax Idea 1, No 3 (2019), h. 87. 
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Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sebagai kontrol dalam 

melakukan penelitian lebih lanjut, maka peneliti mengambarkannya dalam bentuk 

kerangka konseptual. Dalam penelitian ini akan digunakan kerangka konseptual 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

Seller Menerapkan Etika Bisnis 
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Bagi Shopee 

Dampak Negatif 

Bagi Shopee 
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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 

Penelitian secara umum pada hakekatnya adalah sama, yakni merupakan 

refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. 

Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan 

demikian peneliti akan Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis 

untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang 

sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan 

jawaban. Pada hakikatnya penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai 

aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Setiap orang mem-

punyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi 

masing-masing. Motivasi dan tujuan menjelaskan jenis dan lokasi penelitian agar 

dapat diketahui jenis penelitian yang digunakan serta batasan lokasi penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Sugiyono menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data di-

lakukan  pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada 

observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.102 Sementara 

menurut  Suharsimi Arikunto penelitian lapangan (field research) merupakan jenis 

penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh berupa 

kata-kata, gambar, prilaku, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka 

 
102Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2010),  h. 63. 
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statistik melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih dari 

sekedar angka atau frekuensi serta mengumpulkan informasi suatu gejala yang 

dengan meng-gambarkan suatu keadaan menurut “apa adanya” mengenai suatu 

gejala atau keadaan.103 

Menurut Catherine dan Marshal, kualitatif riset didefinisikan sebagai suatu 

proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai 

kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Definisi ini menunjukkan 

beberapa kata kunci dalam riset kualitatif, yaitu: proses, pemahaman, 

kompleksitas, interaksi, dan manusia. Dalam penelitian kualitatif peneliti lebih 

fokus pada proses dari pada hasil akhir.104 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah  

kegiatan mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau 

kelompok orang yang dianggap memiliki kapasitas dari permasalahan sosial yang 

akan diteliti. Proses penelitian ini membutuhkan upaya-upaya yang maksimal 

dalam mengajukan pertanyaan dan menyediakan prosedur-prosedur yang spesifik 

untuk mengumpulkan data dari responden atau partisipan, lalu menganalisis data 

secara induktif barwal dari pokok bahasan yang bersifat spesifik kepada suatu hal 

yang general lalu memaknai atau menafsirkan data yang telah dieksplorasi.105 

Penelitian ini bersifat diskriptif yaitu upaya untuk menganalisis dan menginter-

pretasikan data yang telah terkumpul dari proses penelitian kemudian dijabarkan,  

penelitian ini juga termasuk studi lapangan (field reseach) yang mengacu pada 

 
103Suharsimi Arikunto, Menejemen Penelitian (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 

99 
104Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif ( Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006) h. 193. 
105John. W. Creswell, Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Method 

Approaches (Ed. 4, 2014). h, 32. 
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pengamatan dan  kumpulan data lapangan sebagai bahan penelitian yang sesuai 

dengan topik106yaitu, etika bisnis Seller berdasarkan maqas}id syariah dalam 

mewujudkan sustainabilitas e-commerce Shopee. 

2. Lokasi Penelitian 

Menurut S. Nasution bahwa ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam  

penelitian antara lain adalah menetapkan lokasi, tempat, pelaku dan aktifitas 

kegiatan.107 Mengenai lokasi penelitian yang akan menjadi fokus penelitian adalah 

sesuai dengan  judul penelitian etika bisnis Seller berdasarkan maqas}id syariah 

dalam mewujudkan sustainabilitas e-commerce Shopee Makassar, maka penelitian 

ini berfokus pada Komunitas Shopee Makassar. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan-hubungan dengan objek yang diteliti.108 Pendekatan 

merupakan upaya untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan 

penelitian. Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa walaupun masalah penelitian-

nya sama, tetapi kadang-kadang peneliti dapat memilih satu antara dua atau lebih 

jenis pendekatan yang bisa digunakan dalam memecahkan masalah.109Strategi 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

 
106Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 26; Bandung : Rosdakarya, 

2009), h.4-5.  
107Saddat  Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Cet. I; Bandung: Tarsito, 1996), h. 

43. 
108Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Cet. II; 

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 66. 
109Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIV; 

Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 108. 
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1. Pendekatan Teologis Normatif ( Maqas}id Syariah ), yaitu Pendekatan ini 

digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber pada 

al-Qur’an dan hadis terhadap masalah yang berhubungan dengan etika bisnis. 

2. Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk 

menganalisis tentang keadaan seller dan pembeli yang bergabung dalam 

komunitas Shopee Makassar. 

3. Pendekatan Fenomenologi, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk 

memahami suatu fakta gejala-gejala maupun peristiwa yang bentuk keadaannya 

dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah, pendekatan ini digunakan untuk 

mengungkapkan fakta-fakta, gejala maupun peristiwa secara obyektif yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. menganalisis informasi yang terkumpul 

melalui kumpulan peristiwa yang tercatat secara tertulis pada website Shopee baik 

berupa komentar dan review pembeli. 

 

C. Sumber Data 

 

1. Data primer 

Data primer merupakan data berupa teks hasil wawancara dan diperoleh 

melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam 

penelitian. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.110 Data primer yaitu data 

yang kami akan peroleh dari  informan secara langsung baik melalui observasi 

maupun wawancara. Sumber data yang paling utama dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan yang diwawancarai 

baik itu dicatatat melalui tulisan, audio/vidio maupun gambar..111 Pemilihan 

 
110Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.  h. 219. 
111Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 157. 
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informan dalam penelitian ini kami dasarkan pada pengalaman dan pemahaman 

yang dimiliki informan sehingga dengan itu dapat diperoleh informasi yang 

komprehensif. Irforman dalam penelitian ini adalah Seller, pembeli dan pengurus 

yang tergabung dalam komunitas Shopee Makassar. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder beruapa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh 

oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini 

biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. 

Yang termasuk kategori ini adalah, data teks, gambar, dan audio.112 

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen113 ataupun 

literatur yang berkeseusaian dengan topik yang dibahas, berupa referensi-

referensi, jurnal, buku, maupun data dokumentasi yang berkorelasi dengan 

penelitian ini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelian ini yaitu 

terbagi kedalam beberapa tahap: obeservasi (pengamatan), interview (wawancara) 

dan dokumentasi.114 Alasan penggunaan beberapa cara ini sebagai cara bagi 

peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang akurat serta memiliki nilai  

validitas. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

 
112Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.  h. 219-210. 
113Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Cet. 10; Bandung: 

Alfa Beta, 2018), h, 308.  
114Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi, h. 308. 
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1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk  meng-

himpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.115Teknik observasi  

lapangan ini digunakan untuk mengamati hal-hal yang terkait dengan fokus 

penelitian baik dari segi tempat penelitian, kesediaan responden, penyesuaian 

kuesioner, dan  sebagainya. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau 

lebih  secara langsung.116 Dalam proses wawancara ada dua pihak yang 

menempati kedudukan  yang berbeda. Satu sebagai pihak berfungsi sebagai 

pencari informasi atau interviewer  sedangkan pihak lain berfungsi sebagai 

pemberi informasi atau informan (responden).117 Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan  mengetahui hal-hal 

informan lebih mendalam.118 

Wawancara yaitu suatu upaya komunikatif antara dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

suatu makna dari topik tertentu,119wawanca merupakan salah satu upaya peneliti 

kepada informan, agar mendapatkan informasi dan pengetahuan yang akan diteliti. 

 
115Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009), h. 115. 
116Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial (Cet. V; 

Jakarta: PT. Bumi Askara, 2004), h. 58 
117Soemitro Romy H, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1990), h. 71 
118Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 72. 
119Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi, h. 316. 
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Informan dalam penelitian ini adalah penjual/seller, pembeli, dan pengurus 

komunitas Shopee Makassar. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara menelusuri dan  

mempelajari dokumen, berupa buku pedoman perusahaan yang mengatur tentang  

produk, kebijakan dan dasar hukum perusahaan. Dokumentasi yaitu uapaya 

peneliti untuk mendapatkan dokumen dari observasi dan wawancara bersama 

informan. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, dapat berupa 

tulisan dan gambar.120 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian ibarat jalan atau jaring yang digunakan untuk 

menangkap dan menghimpun data yang lebih banyak secara valid.121Pada 

penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama dalam penelitian adalah 

peneliti itu sendiri ia disebut sebagai human instrumen  ̧  dalam penelitian 

kualitatif terdapat sebuah istilah bahwa  the resarcher is the key instrument, 

peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian.122 Terdapat dua hal utama yaitu 

kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian 

kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri sebagai 

instrumen kunci dari penelitian disesuaikan dengan yang mempengaruhi kualitas 

 
120Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi, h. 362. 
121Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan 

Publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya (Ed, II; Jakarta: Kencana, 2011), h. 104-105. 
122Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi, h.305-306. 
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hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis instrumen sebagai 

berikut: 

1. Pedoman observasi adalah alat bantu berupa pedoman pengumpulan data 

yang  digunakan pada saat proses penelitian. Dalam melakukan observasi, 

instrumen  yang penulis gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. 

2. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa catatan-catatan pertanyaan 

yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam wawancara, instrumen  

pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, handphone yang memiliki 

aplikasi rekaman dan kamera digital. Pedoman wawancara digunakan untuk 

mengarahkan dan mempermudah penulis mengingat pokok-pokok permasalahan 

proses wawancara dilaksanakan. Slip digunakan untuk mencatat hasil wawancara. 

Slip diberikan identifikasi, baik nomor maupun nama informan. Selama 

wawancara berlangsung untuk diabadikan sebagai alat bukti penelitian. 

Penggunaannya dapat menimalisasi kemungkinan kekeliruan  penulis dalam 

mencatat dan menganalisis hasil wawancara. 

3. Pedoman dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan 

langsung,  dokumen-dokumen, arsip-arsip, serta foto-foto wawancara dengan 

beberapa pengurus dan seller. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

Analisis data adalah poreses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang panting dan 
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yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan 

mudah oleh peneliti sendiri maupun orang lain.123  

Analisis data yang merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis  data yang diperoleh dari hasil obsevsi, wawancara, dan dokumentasi.124 

Dengan cara  mengorganisasikan data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, 

selanjutnya  memilih data yang penting dan akan dianalisa, sehingga diperoleh 

suatu kesimpulan yang obyektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan 

tujuan yang dikehendaki oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik pengolahan data kualitatif dengan cara:125 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan aktivitas memilih dan memilah data yang 

dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap 

peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian 

kualitatif adalah pada temuan. Dengan demikian reduksi data dapat dibantu 

dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya. 

2. Display Data 

Penyajian data dalam bentuk kualitatif yakni setelah data direduksi, maka 

langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, dimana 

penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau ke dalam bentuk 

 
123Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi, h. 333. 
124Burhan Bungin, Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologi ke 

Arah Penguasaan  Model Aplikasi (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 209. 
125Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Cet. 

IV, Jakarta: Kencana, 2014), h. 408-409. 
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naratif deskriptif (pengungkapan secara terstulis).126 Dengan tujuan untuk 

memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan penelitiannya sehingga peneliti 

mampu mengambil suatu kesimpulan. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data 

Langkah ketiga dalam pengelolaan data dalam penelitian kualitatif, adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang sudah dipolakan, kemudian di-

fokuskan dan disusun secara sistematik dalam bentuk naratif, kemudian melalui 

induksi data tersebut disimpulkan. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian 

berlansung. Analisis data ini bertujuan untuk menyederhanakan data yang di-

simpulkan sehingga memudahkan penulis dalam menafsirkannya.127 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data 

yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh 

peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.128 Pada 

penelitian kualitatif data yang terhimpun harus diuji kredibilitas data atau 

kepercayaan terhadap data. Menurut Sugiyono, kredibilitas data dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, tiangulasi 

(tringulasi sumber, tringulasi waktu, tringulasi teknik).129 

 
126Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatifdan 

R&D, h. 249. 
127Sugiono, h. 99. 
128Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif”, h. 117-129 
129Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi, h. 365. 
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Demikianlah tahap pengujian keabsan data yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini, yang merupakan syarat untuk menyususn sebuah penelitian 

kualitatif, data yang telah terkumpul perlu dianalisis dan diuji kembali 

keabsahanya. Agar supaya hasil penelitian yang diperoleh benar-benar valid. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Shopee 

 

1. Profil Shopee 

Sejarah Shopee tidak lepas dari perkembangan marketplace di Indonesia 

yang sangat pesat. Shopee sendiri dikelola oleh Garena Group yang sekarang 

berubah nama menjadi SEA Group. Sejarah Shopee di Indonesia dimulai pada 

bulan Desember tahun 2015. Prestasi marketplace ini adalah keberhasilan promosi 

yang dalam waktu singkat, pengguna Shopee tidak kalah banyak dari para 

pesaingnya. Tokoh penting di balik sejarah Shopee adalah Chris Feng pendiri dan 

CEO yang juga merupakan lulusan terbaik dari Universitas Singapura.102 

Shopee secara bersamaan diluncurkan pada 7 negara di Asia pada 2015 

lalu, diantaranya Taiwan, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan 

Indonesia. Sebagai payung perusahaan dari Shopee, Sea Group memiliki misi 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan dari pengusaha kecil dan konsumen 

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Shopee percaya bahwa Shopee dapat 

membawa perubahan yang lebih baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 

saat ini. Seperti halnya menciptakan platform untuk dapat memfasilitasi 

bertemunya antara penjual dan pembeli. Sehingga tercipta kondisi pengalaman 

belanja yang menyenangkan serta mudah, dan kedepannya Shopee menjadi 

pilihan e-commerce di Asia Tenggara dan Taiwan. Shopee memberikan 

 
102https://thidiweb.com/sejarah-shopee/, diakses tanggal  15 Agustus  2020, pukul 17.42. 
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kemudahan berbelanja yang dapat diakses melalui smartphone, baik 

menggunakan aplikasi yang dapat diunduh pada AppStore dan Playstore, atau 

mengunjungi website Shopee di https://shopee.co.103 

2. Visi dan Misi Shopee 

Visi adalah gambaran tentang masa depan (future) yang realistik dan ingin 

diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan 

atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau 

masa yang akan datang. Visi merupakan bentuk statement yang mengandung 

jawaban dan pengambaran tentang suatu kondisi maupun citra perusahaan atau 

lembaga yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang, atau singkatnya 

statement visi dengan kata lain harus dapat menjawab kalimat, “Kita ingin 

menjadi apa?”. Misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh 

suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi 

tersebut. Di samping itu, misi juga dapat diartikan sebagai suatu deskripsi atau 

tujuan mengapa sebuah instansi atau organisasi berada di masyarakat.104 

Adapun visi Shopee adalah “Menjadi mobile marketplace nomor 1 di 

Indonesia”, sedangkan misinya adalah “Mengembangkan jiwa kewirausahaan 

bagi para penjual di Indonesia”.105 

3. Logo Shopee 

Logo shopee berupa gambar tas belanja dengan tulisan S di tengahnya. 

Logo ini sangat melambangkan profil dari perusahaan shopee ini sebagai aplikasi 

 
103https://shopee.co.id/docs/3740, diakses tanggal  15 Agustus  2020, pukul 17.42. 
104Citra Ayu Anisa dan Rahmatullah, Visi dan Misi Menrut Fred R. David Perspektif 

Pendidikan Islam, Evaluasi 4, no. 4 (2020), h. 74. 
105https://shopee.co.id/docs/3740, diakses tanggal  15 Agustus  2020, pukul 18.30. 
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marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli. Warna utama yang 

digunakan di shopee adalah warna orange. Warna ini juga menjadi warna brand 

dari shopee. Brand warna juga penting untuk usaha anda.106 

 

 

 

                                 

                                 Gambar 4.1 

4. Jenis Barang dan Jasa 

Shopee menawarkan berbagai macam kebutuhan pria dan wanita yang 

disesuaikan dengan gaya hidup di Indonesia, sesuatu yang menarik dari Shopee 

adalah barang yang ditawarkan merupakan barang yang sedang trendy pada saat 

ini. Produk yang ditawarkan shopee mengikuti gaya hidup pria dan wanita 

modern. Shopee menawarkan berbagai macam barang seperti pakaian wanita, 

pakaian pria, barang elektronik, alat rumah tangga, dan kebutuhan olahraga. 

Merupakan tanggung jawab Penjual untuk memastikan bahwa barang yang 

mereka ajukan mematuhi semua undang-undang dan diizinkan untuk didaftarkan 

untuk dijual sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Shopee sebelum pendaftaran 

barang pada platform penjualan. Pelanggaran terhadap Kebijakan Barang yang 

Dilarang dan Dibatasi ini dapat membuat Penjual dikenai berbagai tindakan yang 

 
106https://riniisparwati.com/profil-perusahaan-shopee/, diakses tanggal  16 September  

2020, pukul 16.58. 
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merugikan. Berikut ini adalah daftar jenis barang dan jasa yang dilarang dan/atau 

dibatasi untuk diperdagangkan oleh penjual pada situs Shopee:107 

a. Minuman keran atau beralkohol; 

b. Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun dibatasi 

peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak 

terbatas pada ketentuan undang-undang Narkotika, undang-undang 

Psikotropika, dan undang-undang Kesehatan di Republik Indonesia. Termasuk 

pula dalam ketentuan ini adalah obat keras, obat-obatan yang memerlukan 

resep dokter, obat bius, obat pelangsing dan sejenisnya, atau obat yang tidak 

memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); 

c. Produk binatang dan satwa liar (termasuk, dengan tidak terbatas pada, 

binatang liar); 

d. Artefak dan barang antik; 

e. Kosmetik bekas; 

f. Mata uang dan prangko palsu; 

g. Kartu kredit dan debit;        

h. Mata uang termasuk, dengan tidak terbatas pada, mata uang digital; 

i. Obat-obatan (dengan resep atau non resep), zat seperti obat kuat, 

obat perangsang, parafilia terkait, dan obat pelangsing yang tidak mempunyai 

izin edar resmi; 

j. Peralatan telekomunikasi, pengawasan elektronik dan peralatan elektronik 

serupa seperti TV kabel, pelaras acakan, pemindai radar, perangkat kendali 

sinyal lalu lintas, perangkat penyadapan dan perangkat penyadap telepon; 

 
107https://shopee.co.id/docs/3000, diakses tanggal  26 November  2020, pukul 05.49. 
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k. Barang yang diembargo; 

l. Senjata api, senjata seperti semprotan merica, replika, airsoft gun, dan senjata 

bius, dsb; 

m. Makanan yang dilarang: Untuk keselamatan pengguna kami, penjual tidak 

boleh mendaftarkan makanan dan barang terkait makanan berikut ini di situs 

kami: 

1) Daftar yang mengandung klaim obat-obatan-yaitu, klaim bahwa barang 

tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam diagnosis, penyembuhan, 

peringanan, perawatan, atau pencegahan penyakit pada manusia dan/atau 

binatang, kontrasepsi, anestesi atau mencegah maupun mengganggu fungsi 

fisiologis normal, baik secara permanen atau pun sementara, dan baik 

dengan cara mengakhiri, mengurangi atau menunda, atau meningkatkan 

atau mempercepat jalannya fungsi tersebut atau dengan cara lain apapun 

(misalnya, obat-obatan farmasi, lensa kontak, suplemen makanan dengan 

pelabelan yang salah); 

2) Makanan yang berbahaya-Makanan yang mengandung zat terlarang atau 

zat yang melebihi proporsi yang diizinkan, makanan yang tercemar tanpa 

sepenuhnya memberi tahu Pembeli pada saat penjualan tentang sifat 

transaksi; 

3) Produk susu non-pasteurisasi; 

4) Jamur liar; dan 

5) Makanan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia. 
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n. Makanan yang tidak termasuk ke dalam kategori Makanan yang Dilarang di 

atas harus mematuhi standar minimum dan pedoman berikut ini: 

1) Tanggal kedaluwarsa: Semua makanan harus diberi label tanggal 

kedaluwarsa atau "gunakan sebelum" dengan jelas dan benar. Makanan 

yang sudah kedaluwarsa tidak boleh didaftarkan; 

2) Wadah tertutup: Semua makanan dan produk terkait yang dijual di situs 

harus dikemas atau ditutup untuk memastikan pembeli dapat 

mengidentifikasi bukti adanya sabotase atau cacat; dan 

3) Makanan yang mudah rusak: Pengguna yang mendaftarkan barang yang 

mudah rusak harus menuliskan secara jelas pada bagian deskripsi barang 

langkah-langkah yang akan mereka ambil untuk memastikan barang 

tersebut dikemas dengan baik. 

o. Barang yang berkaitan dengan pemerintah atau polisi seperti lencana, tanda 

pangkat atau seragam; 

p. Bagian tubuh atau jenazah manusia;  

q. Alat pembobol kunci dan tiket lotre; 

r. Pestisida dan barang-barang yang berpotensi melanggar: Barang-barang 

termasuk tetapi tidak terbatas pada replika, barang palsu, dan tiruan produk 

atau barang tanpa izin yang mungkin membahayakan pengguna, melanggar 

hak cipta, merek dagang tertentu, atau hak kekayaan intelektual lainnya milik 

pihak ketiga; 

s. Jasa: Kecuali secara tegas diizinkan oleh Shopee, penyediaan jasa, termasuk 

tetapi tidak terbatas pada jasa yang bersifat seksual atau ilegal atau melanggar 
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persyaratan  layanan dilarang di platform Shopee, mesin slot dan barang yang 

sudah ditarik; 

t. Saham, surat berharga dan prangko lainnya; 

u. Produk tembakau atau terkait tembakau, termasuk dengan tidak terbatas pada 

rokok elektronik; 

v. Bahan yang cabul, menghasut atau berbau makar, barang dengan label yang 

salah, barang curian; 

w. Publikasi, buku, film, video dan/atau video game yang tidak mematuhi hukum 

yang berlaku di negara tempat penjualan dan/atau pengiriman; 

x. Pembelian produk dalam game atau isi ulang kredit game melalui ID 

pengguna untuk telepon selular dan/atau tablet Android; 

y. Barang-barang dan/jasa yang memuat konten dengan materi yang berpotensi 

menciptakan atau mempromosikan kebencian atau menghasut atau 

menyalahgunakan anak-anak atas dasar kepentingan politik, agama, jenis 

kelamin, orientasi seksual, ras, etnis, usia, atau cacat tubuh; dan 

z. Setiap barang yang, atau mengandung komponen yang ilegal atau terlarang 

lainnya di yurisdiksi pembeli dan/atau penjual atau barang yang mendorong 

kegiatan ilegal atau terlarang, atau ditentukan oleh suatu badan pemerintahan 

atau otoritas pemerintahan sebagai barang yang berpontensi menimbukan 

resiko gangguan kesehatan atau keamanan.108 

 

 

 
108https://shopee.co.id/docs/3000. diakses tanggal  15 Agustus  2020, pukul 20.49. 
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5. Kampus Shopee 

Banyaknya penjual di Shopee Indonesia membuat Shopee berinisiatif 

membentuk komunitas khusus penjual Shopee agar mereka dapat meningkatkan 

penjualan dan performa toko di Shopee serta memperluas koneksi bisnis, 

komunitas ini disebut kampus Shopee. 

Kampus Shopee adalah sebuah komunitas penjual yang dibuat oleh 

Shopee untuk mengedukasi dan mempererat ikatan persaudaraan antar para 

penjual Shopee di seluruh Indonesia. Saat ini kampus Shopee sudah berdiri di 40 

kota besar di indoensia. Setiap kampus dipimpin oleh rektor, dan dibantu oleh 

beberapa team komunitas.109 Kampus Shopee Makassar merupakan Komunitas 

dan perkumpulan para seller Shoppe di Makassar. Rektor kampus Shopee 

Makassar di pimpin oleh Syahrian Saputra. 

6.  Peraturan Komunitas 

Kami bertujuan membangun komunitas yang bersahabat dan positif di 

Shopee. Oleh karena itu kami membuat peraturan komunitas sebagai petunjuk 

bagi semua pembeli dan penjual agar tetap terjaga lingkungan online yang aman 

dan menyenangkan dalam kegiatan transaksi. Melalui petunjuk ini anda dapat 

mengetahui hal yang disarankan dan dilarang di Shopee. Dengan menggunakan 

Shopee, anda berarti sudah menyetujui syarat layanan kami. Kami berkomitmen 

 
109https://sites.google.com/shopee.com/kampusshopee/tentang-kami?authuser=0, diakses 

tanggal  15 Agustus  2020, pukul 21.51. 
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untuk menjaga lingkungan komunitas yang aman dengan adanya kerja sama dari 

semua pihak. 

a. Hal yang disarankan 

1) Berjualan, bukan memasang iklan. Shopee dirancang sebagai tempat untuk 

membantu transaksi antara pembeli dan penjual, bukan platform untuk 

memasang iklan. Oleh karena itu, semua produk yang anda 

daftarkan harus berupa produk yang ingin anda jual. 

Berikut adalah beberapa contoh manfaat dari iklan: 

a) Menghubungkan halaman produk anda ke situs web yang lain. 

b) Deskripsi produk atau gambar yang mengarahkan pembeli untuk 

menghubungi anda via platform lain seperti Whatsapp atau Facebook dan 

platform komunikasi lainnya (kami mengerti pentingnya komunikasi antara 

pembeli dan penjual. Oleh karena itu, Shopee telah menyediakan fitur Chat & 

tawar untuk memfasilitasi hal tersebut). 

2) Buat daftar tampilan toko anda terlihat lebih menarik. Pembeli akan lebih 

tertarik jika anda menggunakan kualitas foto yang bagus dalam daftar 

produk tokomu. Tunjukkan keahlian Anda dalam mengambil foto dan 

berikan foto dengan kualitas terbaik. Mulailah memberikan informasi 

tentang produk secara akurat dengan mencantumkan deskripsi produk 

secara detil! Informasi yang lengkap membantu pembeli untuk berbelanja 

dengan aman. Melayani pembeli dengan sepenuh hati dapat memberikan 
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kesempatan toko anda untuk memperoleh rating yang bagus dan 

mendapatkan masukan yang baik dari para pembeli. 

3) Jadilah penjual dan pembeli yang sopan kami ingin menjaga lingkungan 

yang aman bagi setiap orang untuk menikmati pengalaman menyenangkan 

dalam berbelanja mobile. Pastikan konten Anda agar tetap pantas dan 

sesuai dengan norma, hal ini berarti tidak mengandung bahasa atau kata-

kata vulgar, kata-kata kasar, spam dan lain-lain. Sebagai komunitas di 

Shopee, kami meminta setiap pengguna untuk saling menghormati dan 

berkelakuan baik. Baik penjual maupun pembeli, ikuti petunjuk di sini 

untuk memastikan transaksi yang aman dan menyenangkan bagi setiap 

orang. 

4) Jagalah reputasi toko anda 

5) Ciptakanlah pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi pembeli 

anda dengan membalas pesan mereka secara cepat dan tepat. Pembeli 

dengan tingkat kepuasan yang tinggi akan lebih cenderung untuk 

berbelanja lagi dan memberikan penilaian yang bagus untuk toko 

anda.  Jagalah reputasi toko anda dengan menyiapkan stok barang yang 

cukup dan mengirimkan pesanan secara tepat waktu. Hal ini dilakukan 

untuk menghindari adanya pembatalan pesanan maupun pengembalian 

barang/dana. Untuk memastikan bahwa setiap pengguna memiliki 

pengalaman berbelanja yang menyenangkan, Shopee akan mengirimkan 

notifikasi peringatan kepada penjual yang memiliki reputasi toko yang 

buruk. Pada beberapa kasus tertentu, Shopee dapat memberhentikan fitur-
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fitur eksklusif dari toko Anda (contoh: program gratis ongkir, penjual 

terpilih Shopee), menurunkan peringkat pencarian produk Anda, 

membatasi atau menangguhkan akses ke akun toko Anda. 

Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga reputasi toko Anda: 

a) Pantau serta perbaharui stok barang anda setidaknya satu kali dalam sehari 

b) Berikan deskripsi produk secara detil dan jelas, dilengkapi dengan foto asli 

dari produk yang anda jual. 

c) Tanggapi pesan pembeli secara cepat dan tepat waktu. 

d) Pastikan kondisi barang anda dalam keadaan baik sebelum pengiriman 

dilakukan. 

e) Kemas pesanan secara hati-hati untuk menghindari kerusakan dalam 

pengiriman. 

f) Respon permintaan pengembalian barang/ dana secara cepat. 

g) Jika anda ingin membatalkan pesanan dikarenakan kejadian-kejadian yang 

tidak terduga, pastikan untuk segera memberitahukan pembeli dengan 

memberikan alasan yang jelas. 

b. Hal yang dilarang 

1) Melanggar ketentuan umum produk Shopee 

Produk yang dijual di Shopee harus menampilkan informasi yang jelas dan 

dapat dimengerti. Mohon untuk hanya menggunakan bahasa Indonesia 

atau bahasa Inggris untuk setiap produk yang dijual, karena sistem kami 

akan menghapus produk yang menggunakan bahasa lain demi 
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kenyamanan pengguna. Kami juga akan membatasi jenis produk yang 

dapat diperjualbelikan di Shopee sesuai kebijakan barang yang dilarang 

dan dibatasi. 

2) Nama dan rincian produk tidak relevan 

Kami ingin seluruh pengguna Shopee mendapatkan informasi yang 

relevan ketika membuka sebuah halaman produk. Pastikan agar foto, nama 

dan deskripsi produk anda sesuai dan benar benar menampilkan produk 

yang ingin dijual.  Setiap halaman produk hanya dapat digunakan untuk 

menjual satu jenis benda dan satu merk saja, kecuali jika produk yang 

dijual memang merupakan produk yang dijual secara paketan (bundling). 

3) Foto produk yang mengandung unsur pornografi 

Shopee merupakan platform yang dapat diakses oleh siapapun dan kami 

ingin menjaga kenyamanan seluruh pengguna. Anda dilarang mengunggah 

foto yang terlalu vulgar dan tidak sopan seperti foto yang menampilkan 

bagian dari alat kelamin manusia. 

4) Mencantumkan kata-kata spam 

Shopee melarang penggunaan kata-kata spam agar pengguna dapat 

mencari produk dengan mudah. Kata-kata spam merupakan kata yang 

tidak relevan atau tidak berkaitan dengan produk yang dijual. 

Menambahkan nama merek, kata kunci atau hashtag yang tidak relevan 

akan menghambat proses pencarian produk, serta dapat menyebabkan 
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produk dihapus atau diblokir oleh sistem kami. Contoh kata-

kata spam yang dilarang: 

a) Menggunakan berbagai merek dalam satu nama produk. Contoh: Sepatu 

olahraga, Nike Adidas, Puma, Reebok, dan Under Armour. 

b) Menggunakan kata kunci yang tidak relevan pada nama produk. Contoh: Jual 

sepatu celana jilbab gamis bagus. Selalu pastikan nama produk hanya memuat 

satu jenis barang yang sesuai dengan produk. 

c) Mencantumkan merek lain pada deskripsi produk selain produk yang dijual. 

Contoh: Produk kami merupakan produk terbaik yang setara dengan produk 

Adidas, Nike, Puma, Vans dan sebagainya. 

d) Mencantumkan angka atau huruf yang tidak relevan pada nama produk. 

Contoh: Kardigan Cotton On 234976779788666 atau Tas Consina 

QWERTYYIOPOPAS. 

e) Mencantumkan pengulangan kata berlebihan di nama produk. Contoh: Sepatu 

diskon diskon. 

f) Mencantumkan atribut merek yang salah atau tidak sesuai. Contoh: Jika 

produk yang dijual adalah Adidas, pastikan atribut dicantumkan dengan benar, 

bukan merek lain yang tidak relevan. 

5) Mengupload produk duplikat 

Produk dikatakan sebagai duplikat apabila produk diupload berkali-kali 

tanpa ada perbedaan signifikan di antara mereka. Pengguna dilarang untuk 
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mengupload produk duplikat dari akun manapun, termasuk apabila 

pengguna membuat akun berbeda untuk menjual produk yang sama dan 

berjualan dengan akun duplikat. Hal ini dapat menyebabkan produk anda 

diblokir secara otomatis oleh sistem kami. 

6) Menggunakan halaman produk lama untuk mengunggah produk baru 

Halaman produk yang sudah memiliki penilaian dilarang keras digunakan 

untuk menjual produk yang berbeda. 

Berikut contoh dari penyalahgunaan halaman produk: 

Produk yang pertama dijual adalah sepatu wanita dengan banyak penilaian 

dari pembeli. Saat stok sepatu wanita sudah habis atau produk sudah tidak 

dijual, penjual mengubah foto, nama dan deskripsi sepatu wanita dengan 

tas wanita. Dengan demikian, tas wanita tersebut langsung memiliki 

banyak penilaian yang sebenarnya adalah penilaian untuk sepatu wanita. 

Hal ini menyebabkan penilaian menjadi tidak akurat.  

Apabila Shopee mendeteksi hal tersebut, produk anda akan dibatasi. Anda 

dapat mengembalikan rincian halaman produk ke produk awal paling 

lambat dalam 3 (tiga) hari atau produk akan dihapus. 

7) Manipulasi harga 

Memanipulasi harga adalah sebuah pelanggaran dalam peraturan Shopee 

contohnya: mendaftarkan sebuah produk dengan harga yang sangat rendah 

dengan tujuan bukan untuk dijual ataupun dibeli oleh pengguna Shopee. 



93 

 

Hal ini dapat menyebabkan produk anda diblokir secara otomatis oleh 

sistem kami. 

8) Mengarahkan Pembeli untuk transaksi di luar Shopee 

Dilarang keras untuk mengarahkan pembeli untuk melakukan transaksi di 

luar Shopee, seperti dengan mencantumkan nama, logo dan link tempat 

jual beli lain pada nama/ deskripsi produk/ toko anda. Hal ini dapat 

menyebabkan produk anda dihapus atau diblokir oleh sistem kami. Anda 

juga dilarang mencantumkan kontak pribadi seperti nomor handphone, 

Whatsapp, maupun platform media sosial lain. 

9) Pemalsuan identitas 

Penipuan dan pemalsuan identitas adalah pelanggaran berat di Shopee. 

Hargai hak orang lain dan tuliskan dengan jelas jika anda menggunakan 

foto orang lain (bukan foto sebenarnya). 

Berikut adalah contoh pemalsuan identitas: 

a) Mengumpulkan dan menggunakan data orang lain tanpa sepengetahuan 

mereka (seperti data diri, foto, dan data pribadi lainnya). 

b) Menyalahgunakan identitas orang lain untuk meningkatkan kredibiltas akun 

anda. 

10) Barang palsu dan imitasi 

Hanya produk asli yang dapat didaftarkan di Shopee. Perlu diperhatikan 

bahwa barang-barang palsu adalah illegal dan dilarang di Indonesia. 
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Shopee berhak untuk melaporkan dan menghapus barang-barang yang 

terbukti palsu. 

11) Penggunaan logo Shopee tanpa izin 

Setiap penggunaan logo/watermark garansi harga termurah dan/ atau logo 

terkait Shopee lainnya untuk tujuan promosi dan/ atau tujuan marketing 

lainnya harus mendapatkan izin resmi dari pihak Shopee. Shopee berhak 

melakukan penghapusan dan/ atau penyesuaian konten, termasuk 

membatasi akun pengguna apabila diperlukan, untuk setiap penggunaan 

logo/ watermark garansi harga termurah dan/atau logo terkait Shopee 

lainnya yang terdeteksi tidak memiliki izin. 

12) Menjual jasa 

Shopee tidak mengizinkan pengguna untuk menjual jasa dalam bentuk 

apapun. 

13) Kebijakan pengembalian barang 

Penjual diperbolehkan untuk menetapkan kebijakan pengembalian barang 

sendiri selama tidak berlawanan dengan kebijakan pengembalian barang 

Shopee. 

14) Pelanggaran terhadap syarat layanan dan penipuan 

Semua kode voucher dan gratis ongkir, diberikan kepada penjual untuk 

membantu meningkatkan dan mengembangkan penjualan pengguna. Hal-

hal di bawah ini dilarang keras dilakukan pada platform kami: 
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a) Pemalsuan informasi penjualan 

b) Penyalahgunaan diskon produk dan gratis ongkir 

c) Penyalahgunaan voucher 

d) Penipuan dalam bentuk apapun 

15) Mengganggu aktivitas berjualan pengguna lain 

Shopee berhak membekukan akun dan/ atau membatalkan transaksi dan/ 

atau memberikan poin penalti apabila pengguna ditemukan melakukan 

tindakan yang mengganggu aktivitas berjualan pengguna lain. 

Kami memantau semua akun pengguna dan memastikan bahwa pengguna 

mematuhi semua peraturan komunitas kami. Pelanggaran terhadap 

peraturan ini dapat berdampak namun tidak terbatas pada tindakan di 

bawah ini: 

a) Penghapusan akun pengguna secara permanen 

b) Pembekuan dana garansi shopee untuk investigasi jika diperlukan 

c) Gugatan perdata dan/atau pemberian ganti rugi materiil dan immaterial 

Setiap orang memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan 

komunitas Shopee. Shopee terbuka bagi setiap orang untuk menggunakan 

platform Shopee dalam transaksi jual-beli. Dengan sikap saling 

menghargai, kita dapat menciptakan komunitas terbaik dalam berbelanja 

mobile. Jika Anda menemukan pelanggaran, Anda dapat memberitahu tim 

Shopee dengan melaporkan produk atau pengguna tersebut di sini. Perlu 



96 

 

diperhatikan bahwa hal ini tidak menjamin penghapusan akun atau produk 

karena masih akan diproses melalui kebijakan Shopee.110 

7. Struktur Organisasi Shopee 

 

 

 

Gambar 4.2111 

a. Transaction Processing Systems (TPS): 

 

TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan 

untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti 

 
110https://shopee.co.id/docs/3740, diakses tanggal  15 Agustus  2020, pukul 21.27. 
111https://www.academia.edu/36714468/Sistem_Informasi_Shopee_dan_tokopedia. 

diakses tanggal  16 September  2020, pukul 19.39. 
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daftar gaji dan inventarisasi. TPS berfungsi pada level organisasi yang 

memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data 

yang dihasilkan oleh TPS dapat dilihat atau digunakanoleh manajer. Sistem ini 

bekerja pada level operasional. Input pada level ini adalah transaksi dan kejadian. 

Proses dalam sistem ini meliputi pengurutan data, melihat data, memperbaharui 

data. Sedangkan outputnya adalah laporan yang detail, daftar lengkap, dan 

ringkasan.  

Pada studi kasus Shopee, yang merupakan TPS adalah: 

1) Customer Service 

Sebagai resepsionis dan sebagai customer relation officer. 

2) Penjual 

Penjual ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada dan penjual dapat 

memperbarui data dari produk-produk yang dijualnya. 

3) Pembeli 

Pembeli ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada dan pembeli dapat 

menanyakan hal-hal terkait dengan kejadian. 

4) Finance 

Melakukan pengelolaan keuangan perusahaan dan melakukan penginputan 

semua transaksi keuangan. 

5) Quality Control 

Memantau produk-produk yang dijual oleh seller dan bertanggung jawab 

untuk memperoleh kualitas terbaik dalam produk dan jasa perusahaannya. 

b. Management Information Systems (MIS): 
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MIS mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari 

TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. MIS menghasilkan 

informasi yang digunakan untuk membuat keputusan, dan juga dapat membantu 

menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi (basis 

data). 

Pada studi kasus Shopee, yang merupakan MIS adalah, marketing officer, 

melakukan optimasi Shopee di mesin pencari, melakukan optimasi di sosial media 

dan bertugas membawa kemajuan dalam hal marketing untuk perusahaan. 

c. Decision Support Systems (DSS): 

DSS hampir sama dengan MIS karena sama-sama menggunakan basis data 

sebagai sumber data. DSS bermula dari MIS karena menekankan pada fungsi 

pendukung pembuat keputusan di seluruh tahap-tahapnya, meskipun keputusan 

aktual tetap wewenang eksklusif pembuat keputusan. 

Jenis-jenis DSS menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan 

pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1) Mengambil elemen-elemen informasi 

2) Menganalisis seluruh file 

3) Menyiapkan laporan dari berbagai file 

4) Memperkirakan akibat dari keputusan 

5) Mengusulkan keputusan 

6) Membuat keputusan 

Pada studi kasus Shopee, yang merupakan DSS adalah Chief Marketing 

Officer. Bertugas Pemimpin dari Marketing Officer dan bertugas membuat 

keputusan/kebijakan untuk kemajuan di bidang marketing perusahaan. 
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d. Executive Information Systems (EIS) 

EIS adalah sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi 

eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan 

faktor penentu keberhasilan. Pada studi kasus Shopee, yang merupakan EIS 

adalah Chief Executive Officer. Tugasnya adalah : Mengelola dan menganalisis 

segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, 

keuangan, dan pemasara dan membuat kebijakan, prosedur, dan standar pada 

perusahaan. 

8. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang memberikan informasi atau subyek penelitian 

yang dapat membantu memberikan informasi secara lengkap mengenai 

fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Informan pada penelitian 

kualitatif diambil dan dipilih untuk memberikan penjelasan tentang kondisi atau 

fakta-fakta yang terjadi informan pada objek penelitian. Menurut penelitian 

kuantitatif informan disebut responden sedangkan dalam penelitian kualitatif 

disebut informan karena bersifat memberikan informasi secara mendalam dan 

faktual terhadap apa yang dibutuhkan peneliti. Adapun informan dalam penelitian 

ini adalah pertama seller Shopee yang memiliki toko online di Shopee dan 

beragama Islam, karena penelitian ini berhubungan Islam. Kedua adalah pembeli 

yang aktif belanja di marketplace Shopee yang beragama Islam. Berikut data 

seller dan pembeli yang menjadi informan penelitian ini: 
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Tabel 4.1 

Informan Seller 

No. Nama Jenis Kelamin Lama Jualan Ket 

1  Ruhaisal Ifna  Perempuan  1 tahun   

2  Armi  Perempuan  4 tahun   

3  Athaillah  Laki-laki  1 tahun   

4  Fitri Sucianti Putri  Perempuan  2 tahun   

5 A. Irsandi Latif  Laki-laki  5 tahun   

6  Irma Satriani  Perempuan  3 tahun   

7  Niswah  Perempuan  3 tahun   

8  Yulia  Perempuan  3 tahun   

9  A Elyerviana  Perempuan  2 tahun   

10  Hambali  Laki-laki  2 tahun   

11  Rully Iswanto  Laki-laki  5 tahun   

12  Yuka  Perempuan  3 tahun   

 

Tabel 4.2 

Informan Pembeli 

No. Nama Jenis Kelamin Banyak Pembelian Ket 

1 A M. Syaifuddin  Laki-laki  13 kali   

2  Zulkarnain  Laki-laki  15 kali   

3  Trisno Wardy  Laki-laki  12 kali   

4  Takbir  Laki-laki  10 kali   

5  Sri Ujiana  Perempuan  13 kali   

6  Siskawati  Perempuan  20 kali   

7  Azwar  Laki-laki  5 kali   

8  Rusdiman  Laki-laki  20 kali   

9  Riska Wahyuni  Perempuan  22 kali   

10 Reskiwati A  Perempuan  10 kali   

11  Nurul Fuadi  Perempuan  10 kali   

12  Nur Shadrina  Perempuan  10 kali   

13  Nita  Perempuan  1 kali   

14  Nasmi  Perempuan  8 kali   

15  Ismail  Laki-laki  3 kali   

16  Irma  Perempuan  14 kali   

17  Dwi Wahyuniaty  Perempuan  13 kali   
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B. Aspek Maqas}id syariah E-Commerce Shopee Dalam Bisnis Syariah 

 

Seorang Muslim tidak dibenarkan melakukan aktivitas bisnis yang di 

dalamnya terdapat perilaku yang menyimpang.  Dalam berbisnis syariah semua 

barang maupun jasa yang dijual harus bersifat halal dan jauh dari keharaman 

walau hanya sedikit saja. Pengurangan timbangan, ukuran, mencampuradukkan 

kualitas yang baik dengan kualitas yang jelek, membuat barang palsu, menjadi 

penadah dan lain-lain, merupakan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan 

ketentuan bisnis yariah. Setiap individu muslim dalam menjalankan berbagai 

aktivitasnya, termasuk dalam berbisnis tidak akan pernah terlepas dari 

pertanggungjawaban di hari akhirat kelak. 

Allah melarang semua perbuatan buruk dalam bisnis, terutama 

pengurangan takaran timbangan seperti yang dijelaskan dalam surah al-

Mut}affifin. Demikian juga membuat barang palsu, mencampur barang bagus dan 

buruk, dan menjadi penadah telah dilarang oleh Rasulullah melalui hadits. Maka 

sebagai umat Islam, kewajiban mengikuti aturan-aturan tersebut harus 

dilaksanakan. 

Kegiatan usaha dalam kaca mata Islam memiliki etika yang senantiasa 

memelihara kejernihan aturan agama (syariat) yang jauh dari keserakahan dan 

egoisme. Ketika etika-etika ini diimplikasikan secara baik dalam tiap kegiatan 

usaha (bisnis) maka usaha-usaha yang dijalankan tersebut menjadi jalan yang 

membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dan memang itulah 

maksud Allah menurunkan agama Islam ini kepada manusia, yaitu sebagai rahmat 

semesta alam. Dasar dari semua ini adalah sesuatu yang harus senantiasa dipegang 
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oleh setiap pengusaha muslim yaitu keyakinan bahwa harta adalah milik Allah 

dan manusia hanyalah bertugas untuk mengelolanya. Orang yang bertugas dalam 

mengelola sudah pasti harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh 

pemiliknya dan tidak boleh melanggarnya, dalam hal ini pemiliknya adalah Allah. 

Islam sebagai agama tidak hanya mengajarkan cara beribadah saja, namun 

Islam juga mengajarkan tentang bagaimana etika dan cara yang baik menurut 

agama Islam dan sesuai dengan syariat yang telah Allah tentukan. Berkaitan 

dengan bisnis, Islam juga memberikan aturan dan ketentuan bagaimana 

menjalankan proses dan menerapkan prinsip yang sesuai dengan syariat. Sistem 

yang menganut prinsip-prinsip ajaran agama Islam disebut dengan syariah, dan 

penerapan syariah sangat luas seperti dalam bisnis online, sistem perbankan, 

transaksi jual beli, dan perdagangan tradisional. Terkait dengan bisnis maka yang 

dimaksud dengan bisnis syariah berarti didalamnya harus terdapat etika-etika yang 

mencerminkan ketentuan dan pelaksanaan sistem syariah sesuai dengan ajaran 

Islam. Etika-etika ini penting untuk ditegakkan karena selain memberikan manfaat 

yang merata juga memberikan rasa aman dalam menjalankan kegiatan usaha, 

sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat memberikan dampak yang positif. 

Bisnis syariah bukan hanya berorientasi untuk pengembangan material 

dari individu, masyarakat dan negara saja, tetapi juga memperhatikan 

pengembangan aspek-aspek lain yang merupakan elemen urgen bagi kehidupan 

manusia. Pengembangan keimanan merupakan prakondisi yang diperlukan dalam 

Islam, sebab keimanan adalah merupakan hal pokok bagi seluruh tindakan setiap 

individu dalam masyarakat. Jika keimanan seseorang kokoh dan benar, yaitu 

memegang Islam secara sempurna, maka niscaya semua muamalah akan baik 
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pula. Keimanan akan melahirkan kesadaran akan pentingnya menjaga akal, 

kehidupan, kekayaan, dan keberlanjutan keturunan bagi kehidupan manusia. 

Keimanan akan turut membentuk sikap kokoh, sikap teguh dalam tindakan, dan 

perilaku matang dalam berinteraksi dengan masyarakat yang mengarah pada 

perwujudan mashlahah untuk mencapai falah. 

Bisnis syariah merupakan implementasi dari aturan syariat Allah. 

Sebenarnya bentuk bisnis syariah tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, 

yaitu upaya memproduksi/mengusahakan barang dan jasa guna memenuhi 

kebutuhan konsumen. Namun aspek syariah inilah yang membedakannya dengan 

bisnis pada umumnya. Sehingga bisnis syariah selain mengusahakan bisnis pada 

umumnya, juga menjalankan syariat dan perintah Allah dalam hal bermuamalah. 

Sebagai konsekuensi logis dari pada pandangan dan tujuan hidup muslim, maka 

perilaku bisnis seorang muslim adalah selalu tunduk dan patuh pada ketentuan 

syariah seperti jujur, tidak mengurangi takaran dan timbangan, tidak melakukan 

jual beli barang haram, tidak melakukan pemalsuan barang dan lain-lain. Perilaku 

bisnis non muslim tidak terikat pada aturan-aturan syariah, tetapi mereka bebas 

menganut faham ekonomi liberal atau kapitalis. Bagi mereka, yang penting 

seseorang dapat memperoleh kekayaan yang dapat untuk mencapai tujuan hidup 

mereka yaitu memperoleh kemewahan hidup di dunia.112 

Pencapaian target hasil dan pertumbuhan bisnis syariah terus diupayakan 

keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama dan dalam menjaga 

keberlangsungan itu dalam koridor syariat Islam. Bisnis syariah adalah aktivitas 

 
112Nur Atiqah Mahmudah, Pengawasan Terhadap Bisnis Syariah di Indonesia, Economic 

2, no. 2 (2012), h. 24-46. 
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jual beli atau transaksi dalam berbagai bentuknya yang sesuai dengan ketentuan-

ketentuan syariah. Menurut ketentuan syariah ada dua hal penting yang harus 

diperhatikan dalam kaitan dengan harta. Pertama, cara memperoleh harta 

kekayaan tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan. Kedua, cara 

menggunakan harta yang sudah diperoleh dengan cara yang halal tidak boleh 

digunakan untuk perbuatan maksiat. Misalnya, digunakan untuk berjudi, membeli 

makanan dan minuman yang haram, membuka hotel tetapi di dalamnya ada dijual 

minuman keras atau praktek-praktek prostitusi. 

Ada empat prinsip (aksioma) dalam ilmu ekonomi Islam yang mesti 

diterapkan dalam bisnis syariah, yaitu: tauhid (kesatuan), keseimbangan atau 

kesejajaran, kehendak bebas dan tanggung jawab. Tauhid mengantarkan manusia 

pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam 

kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber 

dan berakhir kepada-Nya; Keseimbangan atau kesejajaran, merupakan konsep 

yang menunjukkan adanya keadilan sosial; Kehendak bebas yakni manusia 

mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam, 

karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak bebas yang 

diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar 

diciptakannya manusia yaitu sebagai khalifah di bumi; tanggung jawab terkait erat 

dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukan kepada 

Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat.113 

 
113Ariza Fuadi, Etika Bisnis dan Upaya Membangun Budaya Berbisnis yang Islami, Az 

Zarqa 5, no. 2 (2013), h. 91. 
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Tujuan akhir bisnis syariah adalah sebagaimana tujuan syariat Islam 

(maqas}id syariah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) 

melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Maqas}id syariah tidak 

saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk 

bisnis syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa sosio-

ekonomi) untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) manusia, tetapi juga lebih 

dari itu, maqas}id syariah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional 

terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas 

ijtihad bisnis syariah kontemporer. Pada dasarnya tujuan dari hukum Islam adalah 

terwujudnya (maslahah) kemaslahatan bagi manusia. maqas}id syariah dan 

maslahah memiliki peran yang sangat urgen untuk digunakan sebagai pisau 

analisis dalam menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi 

dan bisnis syari’ah yang semakin berkembang dewasa ini.114 

E-commerce merupakan transaksi jual beli elektronik yang memudahkan 

manusia dalam melakukan pembelian, kemudahan-kemudahan dalam e-commerce 

memberikan maslahah yang besar bagi manusia. Sesorang tidak perlu lagi 

menguras tenaga hanya belanja keperluan hidup, dari mulai pakaian sampai 

makanan telah disediakan dan bisa dipesan secara online saat ini. Cukup 

menggunakan smartphone dengan mendownload aplikasi yang diinginkan, maka 

sesorang sudah bisa memesan pakaian atau makanan yang dinginkan di mana pun 

berada. Maslahah sebagai bagian dari maqas}id syariah telah mengikuti 

perkembangan bisnis dari tradisional sampai kontemporer, sehingga ijtihad-ijtihad 

 
114Khodijah., Maqashid Syari’ah Dan Maslahah Dalam Ekonomi dan Bisnis Syari’ah, 

Iqtishaduna 2, No. 1 (2016), H.  659-660. 
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yang dikeluarkan oleh ulama lewat maqas}id syariah selalu terbarukan termasuk 

dalam mengatur perdagangan elektronik (e-commerce) yang sedang berkembang 

sekarang ini. Perdagangan elektronik (e-commerce) telah menembus batasan-

batasan ruang dan waktu yang memudahkan manusia bertransaksi. Keamanan dan 

kenyaman belanja lewat e-commerce mengantarkan manusia pada gaya hidup 

berbeda dari sebelumnya. Shopee merupakan e-commerce berkembang pesat telah 

menyediakan tempat belanja mudah, aman dan nyaman. Kehadiran Shopee 

memberikan maslahah bagi manusia dalam transaksi online, maka Shopee sejalan 

dengan tujuan dari maqas}id syariah. 

Penerapan dan proteksi maslahah terhadap bisnis syariah, dirangkum 

dalam maqas}id syariah yang menaungi lima unsur penting. Shopee telah 

berusaha menerapkan kelima unsur tersebut dengan baik. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan aturan yang diberlakukan oleh pihak Shopee dalam tata tertib 

berjualan di e-commerce Shopee. Kelima unsur ini merupakan hal yang sangat 

fundamental dan mencakup secara menyeluruh kehidupan manusia yang sering 

disebut dengan al-kulliyah al-khamsah (5 aspek menyeluruh), sehingga kerusakan 

pada salah satu aspek saja akan menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa. 

Berdasarkan hal tersebut, maqas}id syariah memberi perhatian, perlindungan dan 

proteksi (hifdz) lebih terhadap lima unsur tersebut, yaitu menjaga agama atau 

keyakinan (hifdz al-din). Setiap seller wajib menjaga norma yang berlaku dengan 

tetap menjaga etika ketika berbisnis, mengutamakan kejujuran yang sejalan 

dengan nilai-nilai agama Islam, menjaga jiwa (hifdz-nafs). Diwujudkan dengan 

larangan kepada seluruh seller menjual barang yanga dapat membahayakan dan 

mengancam hidup manusia seperti senjata tajam dan senjata api, menjaga 
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keturunan (hifdz-nasl). Dapat dilihat dari larangan bagi seller menjual produk 

yang dapat mengarah ke perzinahan seperti alat kontrasepsi, video/dvd yang berisi 

konten porno, menjaga akal atau intelektual (hifdz-‘aqal). Terwujud dalam 

larangan setiap seller menjual produk alkohol, narkoba, dan benda yang 

memabukkan lainnya, dan menjaga harta atau properti (hifdz-mal). Terakhir 

menjaga harta dengan cara setiap seller wajib mengembalikan dana pembeli jika 

terjadi kerusakan barang atau barang dikembalikan pembeli karena tidak sesuai 

dengan spesifikasi yang ditawarkan. 

 

C. Penerapan Etika Bisnis Perspektif Maqas}id syariah Pada Seller E-

Commerce Shopee Makassar 

 

1. Penerapan Etika Bisnis 

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang dinamis sebagai bagian dari 

peradaban. Dalam hal ini, etika dengan agama berkaitan erat dengan manusia, 

tentang upaya pengaturan kehidupan dan perilakunya. Jika barat meletakkan 

"akal" sebagai dasar kebenarannya. Maka, Islam meletakkan "al-Qur'an" sebagai 

dasar kebenaran. Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial 

demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis 

menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang 

sangat penting dalam sistem Islam. Islam menempatkan nilai etika di tempat yang 

paling tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan 

etika bagi kehidupan manusia seperti yang disebutkan dalam hadis : “ Aku diutus 

untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” Terminologi paling dekat dengan 

penertian etika dalam Islam adalah akhlak. Dalam Islam, etika (akhlak) sebagai 



108 

 

cerminan kepercayaan Islam (iman). Etika Islam meberi sanksi internal yang kuat 

serta otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika. Konsep etika dalam 

Islam tidak utilitarian dan relatif akan tetapi mutlak dan abadi.115 

Islam juga memiliki aturan tentang etika yang harus dilakukan oleh pelaku 

bisnis dalam berbisnis. Etika dipandang sama dengan akhlak yang membahas 

tentang perilaku baik buruknya seseorang. Titik sentral dari etika bisnis islam 

sendiri adalah untuk menjaga perilaku wirausaha muslim dengan tetap 

bertanggungjawab karena percaya kepada Allah swt. Etika bisnis islam bersumber 

pada al-Qur’an sebagai pedoman. Al-Qur’an adalah sumber segala ajaran bagi 

seluruh umat muslim yang menjelaskan tentang norma, aturan atau hukum, dan 

nilai-nilai yang mengatur segala aktifitas manusia termasuk dalam kegiatan 

bisnis.116 

Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis. Menurut 

etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis (wirausaha) dalam berdagang, hendaknya 

tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi 

yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas 

rezeki yang diberikan oleh Allah swt.117 Hakikat keberkahan usaha itu adalah 

kemantapan dari usaha yang dilakukannya dalam bentuk memperoleh keuntungan 

yang wajar dan diridhai oleh Allah swt. Empat pilar sifat atau attitude yang 

 
115Faty Rahmarisa, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, Tijarah 2, no. 16  (2018), h. 6. 
116Dahruji dan Arif Rachman Eka Permata, Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam: Tinjauan Teoritik Dan Empiris Di Indonesia, Dinar, 4, no. 1 (2017), h. 7. 
117Fajar Budiman, Perilaku Etis Dalam Islamic Marketing, AT-TASYRI’IY 3, no.1 

(2020), h. 44. 
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kemudian berkembang menjadi sistem bisnis yakni s}iddiq, amanah, fat}anah dan 

tablig} menjadi titik tolak bagi kesuksesan bisnis sepanjang masa.118 

Seller Shopee telah melaksanakan etika bisnis Islam dalam menjalankan 

usaha, sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang diungkapkan 

oleh seller Shopee yaitu Ruhaisal bahwa: 

Saya seller Shopee sudah 4 tahun, selama ini saya selalu menerapkan etika 

bisnis. Sifat fat}anah (profesional), amanah (terpercaya), s}iddiq (jujur), dan 

tablig} (transparan) semua saya terapkan dalam jual beli dengan pelanggan. 

Alasannya supaya pelanggan merasanya nyaman dan bisa membeli ulang (reapet 

order) di toko ku.119 

Hal yang sama sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang 

diungkapkan oleh seller Shopee yaitu Irsandi Latif bahwa: 

Pengakuan yang sama diakui oleh irsandi Latif yang berjualan sekitar 2/3 

tahunan di Shopee, baginya kepercayaan pelanggan diutamakan agar bisa 

berlanjut dalam membeli barang di tokonya.120 

Selain itu, wawancara dilakukan kepada pembeli setia Shopee yaitu, Ismail 

mengatakan bahwa: 

Menurut saya seller Shopee sudah menerapkan etika bisnis. Sebagai 

pembeli, saya belum pernah ditipu saat melakukan transaksi dengan seller. Saya 

merasa puas dengan pelayanan seller, terbukti saya selalu melakukan pemesanan 

barang berkali-kali di Shopee.121 

Demikian juga dengan Siskawati, mengaku bahwa: 

Saya puas belanja di Shopee karena seller selalu jujur dan transparan 

dengan barang jualan.122 

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap seller dan pembeli tersebut 

dapat ditarik benang merah bahwa, etika bisnis yang didasarkan pada nilai-nilai 

 
118Moh Nasuka, Etika Penjualan dalam Perspektif Islam, Muqtashid 3, no. 1 (2012), h. 59. 
119Wawancara, 27 Agustus 2020. 
120Wawancara, 27 Agustus 2020. 
121Wawancara, 27 Agustus 2020. 
122Wawancara, 01 September 2020. 
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Islam harus diterapkan dalam suatu bisnis, agar selalu mendatangkan keberkahan 

atas keuntungan yang diperoleh. Etika yang paling utama dalam bisnis Islam 

adalah niat yang tulus. Dengan niat yang tulus, semua bentuk aktivitas keduniaan 

seperti bisnis perniagaan berubah menjadi bentuk ibadah. Adapun prinsip-prinsip 

bisnis Rasulullah saw adalah: sikap fat}anah (profesional), amanah (terpercaya), 

s}iddiq (jujur), dan tablig} (transparan). Berikut ini akan dijelaskan keempat sikap 

tersebut serta penerapannya pada seller dan pembeli di e-commerce Shopee. 

a. Fat}anah (Profesional) 

Fat}anah dapat diartikan cerdas, intelektual, kecerdikan atau 

kebijaksanaan. Pebisnis yang fat}anah adalah pebisnis yang mempunyai kemauan 

berusaha mencari dan menemukan peluang-peluang bisnis yan baru, prospek dan 

berwawasan masa depan, namun tidak mengabaikan prinsip kekininian.123 

Seorang pebisnis harus memiliki kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang 

yang berbeda. Lalu muncul kreativitas, ide dan wawasan. Pada akhirnya, produk 

atau jasa yang dikeluarkan pun akan menjadi produk unggulan dan sempuna. 

Karena produk yang dihasilkan unggulan, pelanggan pun senang dan menaruh 

kepercayaan (trust). 

Implikasi sifat fat}anah dalam aktifitas bisnis adalah bahwa segala 

aktifitas harus dilakukan dengan penuh profesionalisme kinerja dan ilmu dengan 

tingkat kecerdasan yang maksimal serta optimalisasi semua akal yang ada untuk 

mencapai tujuan.124 Al-Qur’an telah menggambarkan nabi Yusuf sebagai sosok 

 
123Fathimatuz Zahroh Dan Muhammad Nafik H.R, Nilai Fathonah Dalam Pengelolaan 

Bisnis Di Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo, Jestt 2, No. 9 (2015), h.751. 
124Nafiuddin, Memahami Sifat Shiddiq Nabi Muhammad SAW Perspektif Bisnis Syariah, 

BISNIS 6, no. 2 (2018), h. 125. 
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panutan dalam sikap fathanah, beliau memiliki kecerdasan tinggi disertai dengan 

keilmuan yang mendalam sehingga mampu meyakinkan raja mesir bahwa nabi 

Yusuf mampu diberikan jabatan sebagai bendaharawan kerjaaan. Sedang sikap 

profesionalisme nabi Yusuf mampu menanggulangi musim paceklik yang 

menimpa Mesir saat itu.  

Allah berfirman dalam QS Yusuf/12: 55: 

ْيٌظ َعليْيمٌ  ْ َحفي ني اْْلَْرضيِۚ ايِّني ْ َعٰلى َخزَۤاىِٕ  125قَاَل اْجَعْلِني

Terjemahnya: 

Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); 

karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan 

berpengetahuan.” 

Kemajuan dunia bisnis, memunculkan fakta-fakta yang seharusnya tidak 

dilakukan oleh pelaku bisnis, bermacam pelanggaran dalam transaksi seperti 

seorang penjual secara sengaja memberikan jawaban yang menyesatkan terhadap 

pembeli dengan tujuan agar mendapatkan suatu keuntungan yang pada hakikatnya 

merugikan orang lain. Perilaku yang demikian merupakan perbuatan yang tidak 

etis karena melanggar syariat Islam, padahal segala amal perbuatan yang 

dikerjakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak, jika balasan 

perbuatan tersebut tidak didapatkan di dunia maka dia akhirat pasti ada 

ganjarannya. Itulah pentingnya seorang penjual harus memiliki kecerdasan 

spiritual agar dapat menjadi alat kontrol dalam melakukan semua bidang usaha. 

Sifat fat}anah dalam penerapan kegiatan bisnis adalah segala sesuatu 

aktivitas dalam manajemen suatu perusahaan dengan kecerdasan. Pengoptimalan 

 
125Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Terjemahan Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an (Banjarsari Solo: Penerbit Abyan,  2014), h. 242. 



112 

 

semua potensi yang dimiliki akal yang ada untuk mencapai tujuan. Jika seorang 

muslim hanya memilki sifat jujur, benar, dan tanggung jawab maka ketiga hal 

tersebut masih belum cukup dalam mengelola bisnis secara professional. Para 

pelaku bisnis syariah juga memiliki sebuah kecerdasan (fat}anah ) atau cerdas, 

cerdik dan bijaksana dengan tujuan agar usahanya bisa lebih efektif dan efisien 

serta mampu menganalisis situasi persaingan (complete setting) dan perubahan-

perubahan (changes) di masa yang akan datang.126 

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 269. 

 َ ٓ اُولُوا اْْلَْلَبابي ي ُّْؤتيى اْلْيْكَمَة َمْن يََّشۤاُء ِۚ َوَمْن ي ُّْؤَت اْلْيْكَمَة فَ َقْد اُْوتي ُر ايْلَّ  127 َخْْيًا َكثيْْيًا ۗ َوَما يَذَّكَّ

Terjemahnya : 

Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa 

diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan 

tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang 

mempunyai akal sehat. 

Profesionalisme dalam bisnis terutama pada perdagangan elektonik (e-

commerce)  berupa layanan yang maksimal terhadap pembeli. Seller merespon 

dan menanggapi pesanan pelanggan dengan cepat dan tepat serta harus membuka 

hati menerima keluhan pembeli dengan penuh keramahan. Pelayanan prima dan 

maksimal terhadap pembeli di era digitalisasi bisnis sangat diperlukan mengingat 

persaingan semakin ketat, jika layanan terhadap pelanggang tidak direspon 

dengan cepat dan tepat maka pelanggan akan beralih ke toko online lain karena 

merasa kecewa atas layanan. 

 
126Fathimatuz Zahroh Dan Muhammad Nafik H.R, h. 752. 
127Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 45. 
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Sikap fat}anah telah ditampilkan seller Shopee dalam menjual, 

sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada Arni yang sudah 3 tahun menjadi 

seller menyatakan bahwa: 

Pelayanan secara profesional syarat mutlak dalam jual beli, terutama saya 

sebagai seller Shopee. Jika sikap ini tidak ditampilkan maka pembeli akan 

menganggap toko online yang saya miliki abal-abal dan tidak profesional 

sehingga pembeli akan lari.128 

Selain itu, wawancara dilakukan kepada pembeli Shopee yaitu, Takbir dan 

Nasmi yang menyatakan bahwa: 

Sebagai pembeli, saya merasa nyaman belanja di Shopee karena seller 

melayani dengan profesional. Chat selalu dibalas dengan cepat dan baik, 

walau terkadang ada seller yang membalas agak lama namun jarang.  

Nasmi juga mengatakan bahwa:  

Saya senang belanja di Shopee karena pelayanan bagus, tidak 

mengecewakan pelanggan.129 

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa seller Shopee telah 

menjalankan sikap fat}anah dengan baik, profesional manjaga pelanggan. 

Layanan maksimal dengan merespon pembeli dengan cepat serta menanggapi 

keluhan pelanggan dengan baik. Menurut responden pembeli di Shopee 

memberikan tanggapan bahwa seller Shopee telah mempraktekkan etika bisnis 

dalam menjual. 

b. Amanah (Terpercaya) 

Sifat amanah (responsibility dan kredibilitas). Sifat ini dapat membentuk 

pribadi yang kredibel dan memiliki sikap penuh tanggung jawab. Sifat amanah 

memiliki posisi yang fundamental dalam aktifitas bisnis, karena tanpa kredibilitas 

 
128Wawancara seller, 05 September 2020. 
129Wawancara pembeli, 28 Agustus 2020. 
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dan tanggung jawab dalam berprilaku maka kehidupan bisnis menjadi tidak 

stabil.130 Sifat amanah mendorong seseorang bertanggung jawab terhadap dirinya 

sendiri, masyarakat dan lingkungannya. Keberadaan sifat ini akan membangun 

kekuatan diri dan memperbaiki kualitas hubungan sosial. Menyampaikan amanah 

kepada yang berhak merupakan perintah agama yang wajib dilaksanakan, agar 

hak-hak orang lain dapat tersampaikan dan tidak merasa terdzolimi atas perilaku 

ketidakamanahan. Dalam suatu bisnis sikap amanah seller sangat dibutuhkan oleh 

pembeli, agar mereka setia dan semakin tertarik dengan produk jualan. 

Allah berfirman dalam QS An-Nisa/4: 58. 

َ ََيُْمرُُكْم اَْن تُ َؤدُّوا   ا يَعيظُ ۞ اينَّ اّللِٰ َ نيعيمَّ ْلَعْدلي ۗ اينَّ اّللِٰ    ۗ ٖ  ُكْم بيه اْْلَٰمٰنتي ايٰلٰٓ اَْهليَهۙا َوايَذا َحَكْمُتْم َبْْيَ النَّاسي اَْن ََتُْكُمْوا ِبي

ْْيًا  ًعۢا َبصي ي ْ َ َكاَن َسَي   131اينَّ اّللِٰ

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-

amanah kepada pemiliknya; dan apabila kalian menetapkan hukum di 

antara manusia hendaklah kalian menetapkan hukum dengan adil.” 

Sikap amanah menjadi sistem yang dikembangkan dengan memberikan 

standar kualitas produk dan juga garansi terhadap kerusakan barang. Sikap 

amanah (terpercaya) dalam konteks transaksi bisnis adalah seorang penjual yang 

mampu menjaga sifat amanah, dalam artian benar-benar dapat dipercaya pembeli 

dalam menjaga segala sesuatu yang menjadi hak konsumen baik berupa materil 

maupun non-materi. Hak konsumen yang berupa materil misalnya kualitas barang 

 
130Nafiuddin, h. 125. 
131Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Terjemahan Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an (Banjarsari Solo: Penerbit Abyan,  2014), h. 87. 
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bagus, diskon, bonus ongkos kirim, dan informasi spesifikasi barang yang jelas. 

Seorang seller yang benar-benar terpercaya tidak akan mengambil dan 

mengurangi sedikitpun hak pelanggan tanpa persetujuannya. Hal ini telah 

dijelaskan dalm hadits. 

Rasulullah saw bersabda: 

لَّى  َص ّللَّي  ا وَل  ّللَّي َأنَّ َرُس ا نَّ َعْن َجابيري ْبني َعْبدي  فَإي حَّ  شُّ ال وا  َوات َُّق َياَمةي  اْلقي ْوَم  ُلَماٌت يَ  َم ُظ الظُّْل نَّ  فَإي َم  الظُّْل وا  ات َُّق َل  قَا لََّم  َوَس َلْيهي  ُ َع ّللَّ   ا

م(132 ل س ْم ) رواه م لُّوا ََمَاريَمُه َواْسَتَح ْم  َماَءُه دي وا  َلى َأْن َسَفُك ْم َع ََحََلُه ْم  َلُك قَ ب ْ َلَك َمْن َكاَن  حَّ َأْه شُّ  ال

Artinya:  

“Dari Jabir bin Abdillah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 

Takutlah (jauhilah) kamu sekalian akan kezaliman, karena sesungguhnya 

kezaliman itu adalah kegelapan (kezaliman) pada hari kiamat, dan jauhilah 

kamu sekalian sifat bakhil, karena sesungguhnya kebakhilan itu telah 

menyebab-kan binasanya orang-orang sebelum kamu, (karena kebakhilan 

pula) telah menyebabkan mereka mengucurkan darah mereka (saling 

membunuh) dan mereka menghalalkan segala sesuatu yang telah 

diharamkan kepada mereka”. 

Sedangkan hak konsumen yang berupa non-materi, misalnya seller yang 

amanah saat memberikan layanan terbaik pada konsumen dengan selalu menjual 

barang yang berkualitas baik kepada pembeli, spesifikasi produk yang ditawarkan 

kepada  konsumen sesuai dengan yang diinginkan serta menghindari melakukan 

pemaksaan kepada konsumen ketika tahu bahwa barang yang ditawarkan 

konsumen tidak sesuai dengan yang dicari. 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap seller Andi Elveryiana 

yang mengatakan bahwa: 

Menjaga amanah pembeli harus dilaksanakan, ketika barang mengalami 

kerusakan maka harus direspon dengan baik. Itulah yang saya lakukan saat 

 
132Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, no. 2578 

(Beirut: Daarul Jail, t.t), hal. 18. 
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saya menjual barang. Saya merasa nyaman ketika amanah tertunaikan 

dengan baik, ada perasaan legah. Menjual barang berkualitas yang 

dibutuhkan konsumen diutamakan, demikian juga saya selalu menjaga 

sikap amanah agar jualannya semakin lancar. Saya ingin menarik pembeli 

yang banyak dengan selalu menjaga amanah pelanggannya.133 

Ungkapan yang sama dikemukakan oleh Nita yang selalu belanja di 

Shopee, bahwa: 

Pada umumnya seller Shopee menjaga amanah pembeli dengan baik, 

namun ada juga segelintir oknum yang tidak amanah dalam jual beli, 

mungkin toko fiktif yang biasa melakukan penipuan. Nita yang sudah dua 

kali belanja di Shopee, mengatakan barang sesuai dengan yang dipesan.134 

Hasil wawancara dengan seller dan Shopee ini mengungkap bahwa pada 

umumnya seller Shopee mengedepankan sikap amanah, dengan menjaga hak-hak 

pelanggan. 

Seller Shopee sangat menjaga amanah dalam menjual barang yang tidak 

terdapat kecacatan atau terdapat kerusakan. Jika terdapat kerusakan saat 

pengiriman barang maka barang yang diterima pembeli tersebut bisa 

dikembalikan. Menjaga amanah sudah diketahui seller sejak awal, kerana mereka 

percaya bahwa nilai-nilai Islam harus diterapkan. 

c. S}iddiq (Jujur) 

Kata s}iddiq dalam etika bisnis moderen sering dibahasakan melalui kata 

integritas. Integritas merupakan prinsip esensial dalam bisnis. Integritas sendiri 

merupakan cara bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika dalam 

berbisnis. Nilai dan etika dalam berbisnis ini jelas memiliki andil yang besar 

dalam berbisnis. Integritas dalam berbisnis sendiri harus ditanamkan pada 

seseorang yang ingin menjalankan bisnis ataupun sedang menjalankan bisnis. 

 
133Wawancara, 26 Agustus 2020. 
134Wawancara, 03 September 2020. 
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Pelaku bisnis harus menjadikan integritas ini menjadi sebuah prinsip dasar dalam 

menjalankan bisnisnya. Di mana pelaku bisnis harus menjalankan sesuatu dengan 

jujur, gigih, ulet dan mampu berkompetisi dengan sehat.135 Tidak berdusta dan 

berkata jujur merupakan arti dari s}iddiq yang harus dilakukan dalam melakukan 

berbagai macam transaksi bisnis.136 

Rasulullah saw bersabda: 

الرَّ  يَ زَاُل  َوَما  اْْلَنَّةي  إيَٰل  يَ ْهديى   َّ اْلبي َوإينَّ  ِي  اْلبي إيَٰل  يَ ْهديى  ْدَق  الصِي فَإينَّ  ْدقي  لصِي ِبي الصيِ َعَلْيُكْم  َويَ َتَحرَّى  َيْصُدُق  ْدَق  ُجُل 

اْلُفُجو  َوإينَّ  اْلُفُجوري  إيَٰل  يَ ْهديى  اْلَكذيَب  فَإينَّ  َواْلَكذيَب  ُكْم  َوإيَّيَّ يًقا  دِي صي اّللَّي  عيْنَد  يُْكَتَب  َوَما  َحَّتَّ  النَّاري  إيَٰل  يَ ْهديى  َر 

اِبً  م  )  يَ زَاُل الرَُّجُل َيْكذيُب َويَ َتَحرَّى اْلَكذيَب َحَّتَّ يُْكَتَب عيْنَد اّللَّي َكذَّ ل س  137( رواه م

Artinya: 

“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya ke-

jujuran akan megantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan 

meng-antarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan 

berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang 

yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya 

dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan 

mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya 

untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta”. 

S}iddiq membentuk perilaku untuk tidak berbuat curang, menjual barang 

dengan menyatakan realitas barang dagangan, tidak mengurangi takaran atau 

timbangan. Menjelaskan spesifikasi dan keguanaan barang. Hal ini diadopsi dalam 

bisnis modren dengan menyatakan spefikasi produk, kadar luarsa dan juga 

komposisi. Produk yang memiliki komponen s}iddiq memiliki umur panjang dan 

 
135Nafiuddin, h. 125. 
136Fathimatuz Zahroh Dan Muhammad Nafik H.R, h. 751. 
137Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, no. 2578 

(Beirut: Daarul Jail, t.t), hal. 105. 



118 

 

dicari oleh konsumen. Hal ini melahirkan konsumen yang puas dan menjadi 

pelanggan tetap. Sebagai bisnis yang berkembang, Shopee telah melaksanakan 

sifat s}iddiq ini dengan selalu mengutamakan layanan terbaik terhadap pelanggan. 

Perkembangan dunia bisnis yang semakin moderen, kejujuran bisa juga 

diaplikasikan dalam bentuk kesungguhan kinerja dan ketepatan waktu, baik 

ketepatan waktu pengiriman, janji, pelayanan yang baik, pelaporan pengiriman 

barang, mengakui kelemahan dan kekurangan barang yang dijual kemudian 

diperbaiki terus menerus kualitasnya, serta menahan diri dari berbohong dan 

menipu (baik kepada pembeli maupun ke perusahaan Shopee). Termasuk tidak 

memberikan infomasi yang penuh kebohongan atas barang yang diperjualbelikan. 

Allah berfirman dalam QS At-Taubah/9: 119. 

يَن َآَمُنوا ات َُّقوا اّللََّ وَُكونُوا َمَع الصَّاديقيْيَ 138  ََّي أَي َُّها الَّذي

Terjemahnya:  

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqawalah kamu sekalian kepada 

Allah dan hendaklah kamu sekalian bersama orang-orang yang jujur”. 

Dengan demikian yang dimaksud s}iddiq di sini adalah sifat kejujuran 

tenaga penjualan yang ditampilkan melalui tepat janji, keterbukaan terhadap 

pembeli dan jujur bila terdapat kelemahan dan kekurangan produk, ketersediaan 

produk jualan, dan persaingan penjualan yang sehat. Salah satu sifat kejujuran 

adalah kejujuran dalam menjelaskan sebuah produk yang ditawarkan. Seorang 

pebisnis harus jujur mengenai barang dagangannya baik dalam bentuk kualitas 

atau kuantitas sebuah barang. Dalam menjalankan bisnisnya Rasulllah SAW 

 
138Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 206. 
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melarang kita meletakkan barang yang busuk di bawah barang yang masih baru. 

Rasulullah juga bersabda, yang artinya :“Tidak dibenarkan seorang muslim 

menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya.”139 

Sikap jujur ditunjukkan oleh seller Shopee, sebagaimana hasil wawancara peneliti 

dengan Niswah yang menyatakan bahwa: 

Saya sebagai seller Shopee, sudah melaksanakan sifat jujur. Saat 

melakukan jual beli, dia menjelaskan secara jujur kelebihan dan 

kekurangan barangnya dan tidak menutupi kekurangan barang, saya 

menjual kursi boceng anak, Alhamdulillah selama saya menjual tidak ada 

konsumen yang mengeluh atau komplen dengan barang saya. Kejujuran 

terhadap kondisi barang itu penting agar pembeli tidak merasa ditipu dan 

dirugikan. saya yakin bahwa ketika kita jujur Allah akan mengganti yang 

terbaik atas perbuatan kita, untung memang penting tapi menjaga imej 

kejujuran dan akhlak baik juga penting. Jangan sampai mengambil 

keuntungan sesaat, tapi tidak ada lagi yang mau belanja di toko kita.140 

Ungkapan yang sama diungkapkan oleh pembeli, yaitu Siskawati 

menyatakan bahwa: 

Siskawati, pembeli yang sudah berkali-kali belanja di Shopee. Walau 

merasa kecewa karena pernah ditipu 1 kali oleh seller tapi dia tetap belanja 

karena mengaku masih banyak penjual jujur di Shopee. Toko yang pernah 

ditempati membeli barang saat ditipu tidak ia kunjungi lagi tapi beralih ke 

seller lain yang menjual barang sama dengan kualitas yang bagus.141 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat kejujuran 

seller sangat diutamakan demi mempertahankan pembeli agar tetap setia belanja 

di Shopee. 

d. Tablig} (Transparan) 

Sifat tablig} dalam bisnis menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi 

(personal, interpersonal), seperti penjualan, pemasaran, periklanan, pembentukan 

 
139Nafiuddin, h. 122. 
140Wawancara, 26 Agustus 2020. 
141Wawancara, 26 Agustus 2020. 
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opini masa, yang dilakukan dengan benar dan proposional.142Seller mempunyai 

kewajiban menjelaskan kelebihan dan kekurangan produk yang dijual kepada 

pembeli agar pembeli tahu produk yang akan dibeli.  

Allah berfirman dalam QS Al-Ahzab/33: 70. 

ْيًدا 143 َ َوقُ ْولُْوا قَ ْوًْل َسدي ْيَن ٰاَمُنوا ات َُّقوا اّللِٰ َي َُّها الَّذي  َّيٰٓ

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 

katakanlah perkataan yang benar”. 

Sedangkan pilar tablig} adalah kemampuan dalam mengkomunikasikan 

barang dan membangun jaringan kepada pembeli. Tanpa kemampuan komunikasi 

sebuah produk dan jasa, maka seller tidak mampu menyakinkan pelanggan untuk 

membeli dan memanfaatkan barang yang telah dipromosikan. Tablig} dalam 

konteks transaksi bisnis online diimplementasikan melalui kemampuan seller 

dalam hal penyampaian kualitas produk beserta spesifikasi secara detail sesuai 

realitas, hal ini bertujuan untuk menghindari kesan pemberian harapan (php) yang 

berlebihan tentang kualitas produk yang ditawarkan kepada pembeli. Seller 

Shopee telah mengaplikasikan sikap tablig} tersebut, transparansi tentang barang 

yang diperjualbelikan sangat penting karena pembeli tidak melihat langsung 

barang yang ditawarkan tapi hanya melalui gambar/foto, agar pembeli tidak 

merasa dirugikan saat melihat dan menggunakan barang tersebut. Transparansi 

 
142Nafiuddin, h. 125. 
143Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 427. 
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dalam segala hal ini baik spesifikasi barang, kualitas, fungsi, dan kelebihan-

kelebihan lainnya dari barang yang ditawarkan. 

Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti kepada seorang pembeli 

setia yaitu Trisno Wardy, mengatakan bahwa: 

Transparansi dalam jual beli sangat dibutuhkan oleh pembeli, apa lagi 

keduanya tidak bertatap muka secara langsung, hanya melihat barang 

lewat foto/gambar. Sebagai pembeli setia, saya sangat berharap bahwa 

seller-seller Shopee dapat mendeskripsikan dan transparansi terhadap 

barang jualan secara baik disertai dengan sifat kejujuran. Semua kondisi 

barang harus dijelaskan dengan utuh tidak parsial, baik kualitas maupun 

ketersediaan barang jadi pembeli bisa mendapatkan informasi gamblang. 

Seller harus menginformasikan barangnya dengan jelas, agar pelanggan 

puas. Jika pembeli puas maka loyalitas akan semakin tinggi dan selalu 

belanja di marketplace Shopee. 144 

Selain itu, peneliti mewawancarai Irma Satriani sebagai seller yang 

mengatakan bahwa: 

Saya sangat berhati-hati dalam menjual, karena saya tahu betul keinginan 

pembeli yaitu mendapatkan informasi yang utuh terhadap barang, maka 

setiap barang yang saya jual dideskripsikan secara detail demi 

kenyamanan pembeli. Detai harga barang dan kualitas ataupun kuantitas 

dijelaskan di toko online saya dengan sangat jelas. Saya sebagai seller 

merasa takut jika perbuatan buruk saya diketahui oleh Allah, karena ada 

ganjaran yang akan didapat jika melakukan perbuatan tercela yaitu 

pelanggan akan lari. Otomatis toko saya tidak mau dikunjungi lagi dan 

pasti efek negatifnya akan kembali ke saya juga.145 

Dengan penjelasan pembeli dan seller ini, dapat dikatakan bahwa sikap 

tablig}  sangat penting dimiliki oleh seller. Transparansi terhadap spesifikasi 

produk jualan secara jelas, tanpa ada yang disembunyikan. 

 
144Wawancara, 27 Agustus 2020. 
145Wawancara, 27 Agustus 2020. 
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Berikut kesimpulan dari hasil penerapan etika bisnis pada seller Shopee, 

tabel ini untuk memudahkan memahami penerapan hal tersebut. 

 

Tabel 4.2 

Prinsip Etika Bisnis Islam Penerapan Etika Bisnis Seller Shopee 

Fat}anah Layanan maksimal dengan merespon pembeli 

Amanah Tidak menjual barang rusak dan cacat 

S}iddiq Menjelaskan kelebihan dan kekurangan produk 

Tablig} Menyampaikan spesifikasi produk dengan jelas 

 

2. Penerapan Maqas}id syariah 

Secara garis besar dapat di simpulkan bahwa maqas}id syariah adalah 

suatu konsep untuk mengetahui hikmah dan tujuan nilai- nilai syara’ yang tersirat 

dalam al-Qur’an dan hadits yang telah di tetapkan oleh Allah swt kepada umat 

manusia untuk mencapai kesejahteraan baik dunia maupun di akhirat.146 Islam 

telah mengatur kegiatan ekonomi dengan spesifik, hal ini tiada lain tujuanya 

supaya ummat manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak keluar dari 

aturan yang telah digariskan oleh Allah swt. Oleh karena itu, dalam masalah 

ekonomi, kegiatan ummat muslim dalam masalah ekonomi harus sesuai dengan 

syariat Islam. Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah swt, ia 

merupakan pedoman hidup yang memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh 

 
146Ali Mutakin, Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath 

Hukum, Kanun 19, no. 3 (2017), h. 548. 
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seluruh ummat manusia. Tujuan diturunkanya syariat Islam adalah untuk kebaikan 

seluruh umat manusia. 

Paradigma ijtihad komparasi yang menjadikan maqas}id syariah sebagai 

landasannya dibutuhkan dalam menjawab dinamika ekonomi kontemporer yang 

serba digital karena kondisi itu telah mengubah perilaku dan budaya hidup 

masyarakat bukan hanya secara evolutif tetapi juga revolutif. penerapan ijtihad 

komprasi yang berbasis maqas}id syariah perlu dilakukan sebagai kebutuhan 

primer (d}aruri) atau paling tidak sekunder (hajiyat) dalam menjawab dinamika 

ekonomi kontemporer yang serba digital, sehingga pembangunan ekonomi 

kontemporer yang serba digital dapat berkembang semakin maju, efektif dan 

efesien serta bisa berdaya saing dalam percaturan ekonomi di era distruptif. Salah 

satu ekonomi kontemporer yang berkembang adalah perdagangan elektronik (e-

commerce) yang membutuhkan penjabaran hukum dalam hal ini maqas}id 

syariah.147 

Maqas}id syariah akan mampu menjawab tantangan zaman dalam bisnis 

kontemporer yang semakin canggih. Shopee merupakan perdagangan elektronik 

yang sedang berkembang, dengan tetap memperhatikan attitude dalam 

menjalankan bisnisnya. Shopee juga sejalan nilai-nilai agama sehingga tetap 

menjadi pilihan dalam belanja online. Walau maqas}id syariah belum diterapkan 

sepenuhnya oleh seller Shopee, namun sebagian besarnnya sudah diterapkan. 

Sebagaimana hasil wawancara kepada Nurul Fuadi yang mengatakan bahwa: 

 
147Nasitotul Janah, Maqashid As-Ayariʻah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam, 

Ihya ‘Ulum Al-Din 20, no. 2 (2018), h. 181-182. 
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Saya pikir seller Shoppe belum sepenuhnya menerapkan  maqas}id 

syariah, baru sebagian saja yang diterapkan. Masih ada seller yang tidak 

memperhatikan aturan-aturan agama saat menjual barang.148 

Pengakuan berbeda yang diungkapkan oleh Ismail saat diwawancarai oleh 

peneliti yang mengatakan bahwa: 

Menurut saya para seller sudah melaksanakan maqas}id syariah, saya kira 

seller itu sudah tidak mungkin menjual barang haram dan barang yang 

tidak bermanfaat bagi pembeli apalagi mau menjual barang yang dapat 

membahayakan pembeli.149 

Ungkapan yang sama dengan Ismail dikemukakan oleh seller, Athaillah 

yang menyatakan bahwa: 

Penerapan maqas}id syariah pada seller Shopee dijalankan dengan baik, 

penjagaan terhadap 5 aspek yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan harta. Kami para seller sangat memperhatikan barang yang dijual, 

harus punya manfaat serta dibutuhkan oleh pembeli. Barang dapat 

membawa mudharat bagi manusia tidak dijual, sebab sudah diatur juga 

dalam platform Shopee tentang barang yang boleh dan tidak boleh 

dijual.150  

Penerapan Maqas}id syariah terhadap seller Shopee tergambar dalam 

pendapat Imam al-Syathibi menjelaskan bahwa Maqas}id syariah atau tujuan 

syariah memiliki kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam mencakup lima 

hal, yaitu: Pertama, menjaga agama (hifdz ad-din); sebagai alasan diwajibkannya 

berdakwah, bermuamalah secara Islami, dan berjihad jika ada yang berusaha 

merusak agama ini. Kedua, menjaga jiwa (hifdz an-nafs); sebagai alasan 

diwajibkannya pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup (sandang, pangan dan 

papan) dan pelaksanaan qis}as} untuk menjaga kemuliaan jiwa manusia. Ketiga, 

menjaga akal (hifdz al-‘aql); sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu 

 
148Wawancara Seller. 27 Agustus 2020. 
149Wawancara Pembeli, 28 Agustus 2020. 
150Wawancara Seller, Athaillah. 27 Agustus 2020. 
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sepanjang hayat, diharamkannya mengkonsumsi benda yang memabukan alkohol 

dan narkoba. Keempat, menjaga keturunan (hifdz an-nasl); sebagai alasan 

diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, dan diharamkannya zina serta 

perkawinan sedarah. Kelima, menjaga harta (hifdz al-mal); sebagai alasan 

diwajibkannya mengelola dan megembangkan harta atau kekayaan, sebab dengan 

kekayaan yang kita miliki membuat kita mampu menjaga empat tujuan yang ada 

diatasnya. Serta diharamkannya pencurian, suap, bertransaksi riba dan memakan 

harta orang secara batil.151 

a. Hifdz ad-Diin (Menjaga Agama) 

Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan memelihara dan 

melaksanakan kewajiban keagamaan serta menjalankan ketentuan keagamaan 

serta menjalankan ketentuan keagamaan untuk melaksanakan kewajiaban terhadap 

Allah. Kewajiban untuk menjaga agama merupakan kewajiban setiap muslim 

tanpa terkecuali. Jika kewajiban ini diabaikan, maka eksistensi agama akan 

terancam. Menjaga kemurnian agama dengan tidak melakukan transaksi yang 

dilarang dalam agama, seperti menipu pembeli, menjual barang yang diharamkan 

agama dan bentuk muamalah lainnya yang jelas larangannya dalam syariah Islam. 

Allah berfirman dalam QS As-Shaff/61:14: 

ليْلَحَوارييِ  َمْرََيَ  اْبُن  عيْيَسى  قَاَل  اّللِٰي َكَما  اَْنَصاَر  ٰاَمنُ ْوا ُكْونُ وْٓا  ْيَن  الَّذي َي َُّها    ََنْنُ   اْْلََواريي ُّْونَ   قَالَ  ۗاّللِٰي   ايَٰل   اَْنَصارييْٓ   َمنْ   نَ ٖ  َّيٰٓ

ْيَن ٰامَ  َفٌة ِۚفَاَيَّْدََن الَّذي ْيَل وََكَفَرْت طَّۤاىِٕ ْٓ ايْسرَۤاءي ْنۢ َبِني َفٌة مِي ريْيَن  اَْنَصاُر اّللِٰي فَٰاَمَنْت طَّۤاىِٕ ْم فََاْصَبُحْوا ٰظهي  152ࣖ نُ ْوا َعٰلى َعُدوِيهي

Terjemahnya: 

 
151Kuncoro Hadi, h. 144. 
152Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 522. 
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“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penolong-penolong 

(agama) Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada 

pengikut-pengikutnya yang setia, “Siapakah yang akan menjadi penolong-

penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?” Pengikut-pengikutnya 

yang setia itu berkata, “Kamilah penolong-penolong (agama) Allah,” lalu 

segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan (yang lain) kafir; lalu 

Kami berikan kekuatan ke-pada orang-orang yang beriman terhadap 

musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang 

menang”.  

Penjual seharusnya memenuhi kewajibannya untuk menjaga agama, di 

mana hal ini dipenuhi dengan menjalankan ketentuan Islam, menjalankan etika 

bisnis islami serta menjaga diri dari perbuatan yang tidak bermoral, utamanya 

dalam bertransaksi, seperti ketidakjujuran, ketidakadilan dan penipuan. Penjual 

yang menjaga  maqas}id syariah, lebih bisa menerapkan aturan jual beli yang 

diatur dalam Islam dengan lebih bisa mengontrol diri agar tidak melakukan 

perbuatan buruk. Unsur ini merupakan sesuatu yang paling penting, yang akan 

menjadi dasar penjual melakukan transaksi, sehingga setiap transaksi yang 

dilakukan berimplikasi ibadah dan mendapat ridha dari Allah. 

Yuka saat diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa: 

Dalam penjagaan pada Agama saya sebagai seller Shopee telah 

melaksanakannnya. Sebagai seller saya sangat berhati-hati dalam 

bermuamalah jual beli, saya mengedepankan akhlak sesuai dengan ajaran 

agama. Saya berusaha mengedepankan nilai agama dalam menjual, saya 

yakin bahwa jual beli bukan hanya mengikuti aturan pihak Shopee saja, 

tapi sebagai muslim saya wajib menjalankan bisnis sesuai Islam agar itu 

menjadi ladang pahala bagi saya.153 

Seller Shopee berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang 

baik, kesadaran bertransaksi dengan cara islami sangat disadari dengan baik. 

Seller mengerti bahwa keberkahan harta itu akan membawa kebahagian dan 

mendekatkan diri kepada Allah. Menjaga nilai-nilai agama saat berbisnis penting 

 
153Wawancara Seller, Athaillah. 27 Agustus 2020. 
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diterapkan agar citra Islam semakin terlihat dan orang akan tertarik dengan 

penerapan nilai-nilai agama dalam berbisnis. 

b. Hifdz an-Nafs (Menjaga Jiwa) 

Menjaga jiwa dalam maqas}id syariah diwujudkan dalam bentuk makan 

dan minum. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka akan merusak jiwa atau 

kehidupan. Allah memerintahkan manusia untuk menjaga jiwa lainnya, larangan 

menumpahkan darah. Dalam al-Qur’an Allah menerangkan bahwa, satu jiwa yang 

terbunuh maka sama dengan membunuh semua manusia. 

Allah berfirman dalam QS Al-Furqan/25:68: 

ْيَن َْل َيْدُعْوَن َمَع اّللِٰي ايٰٰلًا ٰاَخَر َوَْل  ْلَْقِي َوَْل يَ ْزنُ ْوَنِۚ َوَمْن ي َّْفَعْل ٰذليَك يَ ْلَق  َوالَّذي ُ ايْلَّ ِبي ْ َحرََّم اّللِٰ ْفَس الَِّتي يَ ْقتُ ُلْوَن الن َّ

 154 ۙاَََثًما

Terjemahnya: 

“Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan 

lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan 

(alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan 

demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat”. 

Penjual yang lurus akan memenuhi kewajibannya untuk menjaga jiwa 

dirinya dan pembelinya. Dalam hal ini penjual menjaga jiwa pembeli  dengan 

menjual barang yang halal dan tidak membahayan hidup, demikian juga menjaga 

dirinya dari mengkonsumsi barang haram. Produk yang halal akan berdampak 

pada mental dan sikap ketika dikonsumsi atau digunakan. Apabila produk yang 

dijual berasal dari yang haram, maka pembeli dan penjual tidak akan ragu untuk 

 
154Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 366. 
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melanggar aturan-aturan Islam yang ada. Penjual yang tidak bermental religius 

pasti akan berfikir meraup keuntungan besar tanpa memperhatikan aturan syariah. 

Hasil wawancara peneliti terhadap seller, Yulia yang mangatakan bahwa: 

Saya hanya menjual barang yang memberi manfaat bagi pelanggan saya. 

Saya tidak menjual barang yang dapat menjerumuskan pembeli pada 

kematian, baik itu senjata tajam, racun, maupun benda lainnya yang dapat 

merusak jiwa. Pihak Shopee juga telah melarang para seller menjual 

barang berbahaya, maka semua seller takut menjual benda-benda tersebut. 

Sanksinya sangat berat jika seller ketahuan menjual barang terlarang, akan 

dibekukan akun tokonya. Saya yakin bahwa tak hanya pihak Shopee saja 

yang melarang hal tersebut tapi agama Islam juga melarang menjual 

barang berbahaya.155 

Menjaga jiwa juga termasuk larangan menjual barang yang bisa 

mengancam jiwa, benda tajam yang apabila diperjualbelikan dapat disalah 

gunakan oknum penjahat membunuh manusia. Demikian juga senjata pistol, bom, 

dan segala hal yang dapat disalahgunakan oleh orang jahat mengancam kehidupan 

manusia. Shopee telah melarang jual beli barang berbahaya tersebut, jadi tidak 

seller yang menjualnya. 

c. Hifdz al-Aqal (Menjaga Akal) 

Secara tegas Allah Swt melarang segala sesuatu yang daapat menyebabkan 

kerusakan akal atau menghilangkan akal sehat. Allah Swt menetapkan syariah 

agar memeliharanya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal dengan baik 

dan cara yang diperintahkan. Pemeliharaan terhadap akal sangat urgen karena 

dengan akalnya manusia dapat berfikir tentang Allah Swt, alam semesta dan 

dirinya sendiri. Adapun hal yang perlu dilakukan orang Islam dalam menjaga 

akalnya adalah tidak minum alkohol dan segala macam barang yang 

memabukkan. 

 
155Wawancara Seller, 29 Agustus 2020. 



129 

 

Allah berfirman dalam QS al-Maidah/5:90: 

ْيطٰ  ْن َعَملي الشَّ ُر َواْْلَْنَصاُب َواْْلَْزَْلُم ريْجٌس مِي َا اْْلَْمُر َواْلَمْيسي ْيَن ٰاَمنُ وْٓا ايَّنَّ َي َُّها الَّذي  156ني فَاْجَتنيبُ ْوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفليُحْونَ َّيٰٓ

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, 

berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak 

panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah 

(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. 

Menjaga akal pikiran pembeli dengan menjelaskan spesifik. Hal ini 

terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak seller harus selalu mengungkapkan 

sedetail mungkin terhadap spek produknya dan tidak melakukan penipuan dengan 

tidak menutup-nutupi kekurangan barang sedikit pun. Di sini terlihat implikasi 

pembeli diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di toko online 

tanpa ada yang dizalimi oleh pihak penjual. 

Shopee sudah memenuhi kewajiban untuk menjaga akal pembeli. Adanya 

larangan menjual minuman keras, dan segala sesuatu yang memabukkan adalah 

bukti bahwa Shopee sinergi dengan maqas}id syariah. Seller pun sadar sejak awal 

dan mengetahui serta memahami bahwa mengkonsumsi dan menjual minuman 

keras merupakan hal yang dilarang agama. Larangan meminum minuman 

memabukkan (haram) tersebut karena peminum tidak akan bisa berfikir secara 

rasional dan sehat, yang akan berakibat mudahnya melanggar aturan-aturan Islam. 

Tak hanya minuman keras tapi segala benda memabukkan, narkoba dan zat 

memabukkan lainnya pun telah diatur oleh pihak Shopee untuk tidak dijual. 

Shopee sangat ketat manjaga agar tidak ada seller yang menjual barang haram 

tersebut. Sebagaimana wawancara dilakukan terhadap Hambali, bahwa: 

 
156Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 123. 
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Di Shopee, semua produk yang memabukkan dilarang diperjualbelikan, 

baik itu khamar, narkoba dan semua jenis memabukkan lainnya. Secara 

agama pun telah melarang semua yang memabukkan, maka sebagai 

muslim yang taat kita harus mengikuti aturan-aturan agama. 

Mengkonsumsi dan menjual barang haram tersebut keduanya dilarang, 

pelakunya sama-sama mendapat dosa. Maka sebagai seller harus taat 

aturan agama dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Shopee.157 

Dalam platform Shopee sudah jelas aturan tentang larangan menjual 

produk yang memabukkan, seller yang menjual barang memabukkan seperi 

alkohol, sabu-sabu, ganja dan sejenisnya akan diblokir akun tokonya oleh pihak 

Shopee dan tidak bisa lagi menjual. 

d. Hifdz an-Nasal (Menjaga Keturunan) 

Aspek pemeliharaan keturunan dapat dilihat dengan cara mengatur 

pernikan yang sah dan pelarangan terhadap segala sesuatu yang menjurus pada 

pelecehan seksual dan perzinahan, serta sesuatu yang dapat merusak keturunan 

dengan menjual barang asusila. Alat/produk yang dapat mengantar pada tahap 

perbuatan perzinahan dilarang beredar di Shopee. 

Allah berfirman dalam QS Al-Isra/17:32: 

َشةً  َكانَ   ٖ  َوَْل تَ ْقَربُوا الزِيٰٰنٓ اينَّه  158َسبيْيًل  َوَسۤاءَ  ۗفَاحي

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan 

keji, dan suatu jalan yang buruk”. 

Penjual harus mengerti betapa pentingnya menikah demi melangsungkan 

kesucian keturunan. Sehingga hasil dari menjaga keturunan ini akan menciptakan 

generasi-generasi pedagang yang religius. Larangan menjual barang porno, baik 

 
157Wawancara Seller, 31 Agustus 2020. 
158Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 285. 
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dalam bentuk video, kaset CD, DVD, buku-buku porno dan lain sebagainya. 

Seorang penjual harus bisa memahami tujuan dari maqas}id syariah agar mampu 

mengontrol diri dari perbuatan yang dapat merusak keturunan. Para seller sejak 

dini dilarang menjual barang yang dapat merusak moral manusia, maka segala hal 

yang berbau porno sangat dilarang, termasuk iklan prostitusi tidak diperbolehkan. 

Seperti hasil wawancara peneliti dengan Fitri, bahwa: 

Menjaga kehormatan dan keturunan dengan menjauhi perbuatan zina dan 

segala hal dapat menjerumuskan ke perbuatan maksiat tersebut seperti 

buku porno, kaset, dan filem-filem berbau porno sudah dilarang dalam 

Shopee. Aturannya sangat ketat, jika ada yang melanggar akan dikenakan 

sanksi berat. Setahu saya, aturan barang terlarang di Shopee itu harus 

dihindari kalau ingin tokonya eksis, karena melanggar sedikit saja fatal 

akibatnya, toko akan ditutup pihak Shopee karena sudah ada perjanjian 

sebelumnya.159  

Aturan Shopee terhadap larangan menjual minuman dan makanan haram 

sudah jelas, maka sebagai seller harus menghindari semua barang terlarang 

tersebut. Agama Islam secara jelas mengharamkan menjual dan mengkonsumsi 

semua jenis barang haram. 

e. Hifdz al-Maal (Menjaga Harta) 

Penjagaan terhadap harta dapat dilakukan dengan cara memperoleh harta 

tersebut dengan cara yang halal serta mengantisipasi terhadap perbuatan yang 

melanggar aturan syariah seperti korupsi, menipu, mencuri, berjudi, menyogok, 

dan segala bentuk pelanggaran lainnya dalam memperoleh harta. Seorang muslim 

meyakini bahwa memperoleh harta itu harus dengan jalan yang baik agar tubuh 

terjaga dari barang haram. 

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:168: 

 
159Wawancara Seller, 31 Agustus 2020. 
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َّا ِفي  ْيطَاني ِۚ إينَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبيْيٌ ََّي أَي َُّها النَّاُس ُكُلوا ِمي  160اْْلَْرضي َحَلًْل طَيِيًبا َوَْل تَ تَّبيُعوا ُخطَُواتي الشَّ

Terjemahnya: 

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 

karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” 

Dalam penjagaan terhadap harta pula, diperlukan komitmen kuat dan 

pengimplementasian atura-aturan transaksi dalam Islam yang sudah dijelaskan 

dalam al-Qur’an dan hadis serta ijtihad ulama dalam maqas}id syariah. 

Pemahaman akan aturan jual beli ini juga harus dipahami dan diketahui dengan 

baik oleh penjual. Hal ini dapat aplikasikan dengan tidak menjual hal-hal 

terlarang, baik kandungan barang maupun objek dagang yang dilarang dalam 

syariat Islam. Seller Shopee telah memahami bahwa harta harus diperoleh dengan 

jalan halal, keluarga harus makan dari harta yang halal dan menjauhkan mereka 

dari harta haram. Sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada Ruhaisal, bahwa: 

Cara memperoleh dan membelanjakan harta harus diperhatikan, karena 

akan dipertanggungjawabkan. Sebagai seller saya harus memperhatikan 

aspek-aspek agama dalam menjual barang, jangan menjual barang haram, 

barang rusak, dan barang yang mendatangkan mudharat lainnya. saya 

harus memperhatikan cara saya memperoleh harta, karena dari hasil itulah 

saya akan menafkahi keluarga. Jangan sampai saya memberi makan 

keluarga ku dari harta haram karena hal tersebut itu akan memberikan efek 

buruk pada diri dan keluarga. Apa yang saya dan keluarga makan dari 

harta haram akan dibalas oleh Allah dengan hukuman berat.161 

Kehati-hatian dalam cara memperoleh harta harus tetap diperhatikan, 

sebab betapa banyak godaan dalam mendapatkan harta haram. Jika lalai dengan 

 
160Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 25. 
161Wawancara Seller, 31 Agustus 2020. 
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tidak memperhatikan aturan-aturan syariat Islam maka seller akan terjerumus ke 

dalam hal haram. 

Berikut kesimpulan dari hasil penerapan maqas}id syariah pada seller 

Shopee, tabel ini untuk memudahkan memahami penerapan hal tersebut. 

Tabel 4.3 

Prinsip Etika Bisnis Islam Penerapan Maqas}id Syariah Seller Shopee 

Hifdz ad-Diin Jual beli sesuai aturan agama, jujur tidak menipu 

Hifdz an-Nafs 
Tidak menjual benda yang mengancam jiwa seperti 

benda tajam, bom, senjata dan lainnya 

Hifdz al-Aqal Tidak menjual barang memabukkan 

Hifdz an-Nasal Tidak menjual barang pornografi dan sejenisnya 

Hifdz al-Maal 

Memperoleh harta dengan jalan halal, tidak 

melakukan penipuan, kedzoliman, dan 

kebohongan. 

 

 

D. Etika Bisnis Seller Berdasarkan Maqas}id Syariah Dalam Mewujudkan 

Sustainabilitas E-Commerce Shopee Makassar 

 

Etika bisnis yang didasarkan maqas}id syariah mengatur keterpaduan 

antara seller dan pembeli, antara urusan dunia dan akhirat, dan antara kemacetan 

dan keberlangsungan bisnis. Jika bisnis diatur dengan nilai-nilai kebenaran maka 

akan mendatangkan keuntungan timbal balik antara entitas bisnis, seller, dan 

pembeli. Sebaliknya jika dikelola tanpa didasari suatu aturan yang jelas maka 

bisnis tidak berkembang dan akan mati. Islam menawarkan keterpaduan agama, 

ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan yang menganjurkan untuk berbuat 

adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim karena al-
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Qur’an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan menakar 

dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk 

pengurangan takaran dan timbangan.162 

Ekonomi Islam merupakan pondasi utama dalam kegiatan usaha atau 

perbuatan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seluruh kegiatan ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan manusia disebut kemaslahatan. Dalam masalah 

kemaslahatan, sangat erat kaitanya dengan maqas}id syariah. Hal ini 

membuktikan bahwa dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan 

aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhanya, dalam arti memperoleh 

kemaslahatan di dunia dan di akhirat.163 

Islam tidak memberikan batasan pendapatan bagi seseorang, Islam 

mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang 

dimilikinya, namun Islam tetap menetapkan batasan mengenai apa yang bebas 

dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang 

dilakukannya.164 Prinsip profesional, amanah, kejujuran, serta transparansi sangat 

dijunjung tinggi oleh semua seller dalam etika bisnis Islam karena perilaku 

tersebut merupakan beberapa prinsip muamalah sekaligus ibadah yang termasuk 

dalam rukun Islam. Perilaku-perilaku tersebut sangat berpengaruh pada hubungan 

manusia/seller dengan manusia lain/pelanggan dan hubungan manusia/seller 

dengan Tuhannya. 

 
162Nurul Mawaddah dan Indra Wijaya, Relevansi Nilai Etika Bisnis Dalam Ruang 

Lingkup Akuntansi Syariah, JEKP 3, no. 1 (2016), h. 38. 
163Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, Electronic money (e-money) dalam perspektif 

maqashid syariah. La Riba 3, no. 2 (2017), h. 78. 
164Nurul Mawaddah dan Indra Wijaya, h. 39. 
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Seperti yang diungkapkan oleh Aswar saat diwawancarai oleh penulis 

mengatakan bahwa: 

Sebagai pembeli, saya berharap Shopee bisa menjalankan bisnisnya sesuai 

dengan etika bisnis yang didasarkan maqas}id syariah agar saya bisa 

semakin yakin akan keamanan belanja di Shopee. Jika saya sebagai 

pembeli merasa aman berbelanja maka saya akan loyal dan tetap belanja di 

Shopee, tentu hal ini akan berdampak positif bagi keberlanjutan bisnis 

Shopee. Mendapatkan pelanggan loyal itu sangat susah, maka 

pertahankanlah kepercayaan pembeli dengan menerapkan bisnis sesuai 

syariah.165 

Hal yang sama diungkapkan oleh Irsandi Latif saat diwawancarai oleh 

penulis mengatakan bahwa: 

Sebagai Seller saya berharap semoga Shopee dapat memberi kebijakan 

yang lebih baik lagi buat para seller, dan dapat menerapkan hukum jual 

beli sesuai syariat Islam agar lebih berkah. Jadi harapan utama saya 

adalah mengharapkan keberkahan atas usaha yang saya geluti yaitu jual 

beli.166 

Demikian halnya yang diungkapkan oleh Irma Satriani saat diwawancarai 

oleh penulis mengatakan bahwa: 

Saya berharap Shopee menerapkan etika bisnis sesuai kaidah atau aturan 

agama. Agar saya sebagai seller lebih berhati-hati terhadap harta yang 

saya peroleh.167 

Andi Elyerviana saat diwawancarai oleh penulis juga mengatakan bahwa: 

Saya berharap bahwa Shopee bisa berkembang pesat dan mampu 

bertahan serta bersaing sehat dengan e-commerce lainnya.168 

Harapan pembeli dan seller terhadap penerapan etika bisnis yang sesuai 

Islam pada Shopee sangat besar, sehingga harus menjadi perhatian bagi pihak 

Shopee. 

 
165Wawancara Pembeli, 26 Agustus 2020. 
166Wawancara Pembeli, 26 Agustus 2020. 
167Wawancara Pembeli, 26 Agustus 2020. 
168Wawancara Seller, 27 Agustus 2020. 
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Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak  harus dipandang sebagai dua 

hal yang bertentangan, sebab, bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi 

juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. 

Jika  oreientasi bisnis dan upaya investasi  akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan 

merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya 

harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada 

akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan 

dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita didunia yang “dibisniskan” 

(diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat.169 

Stetemen ini secara tegas disebut dalam salah satu ayat al-Qur’an. Dalam konsep 

Islam, sebenarnya Allah telah menjamin bahwa orang yang bekerja keras mencari 

jatah dunianya dengan tetap mengindahkan kaidah-kaidah akhirat untuk 

memperoleh kemenangan duniawi, maka ia tercatat sebagai hamba Tuhan dengan 

memiliki keseimbangan tinggi. Falsafah moral Islam yang diharapkan dapat 

mencegah prilaku curang seorang seller dalam bertransaksi, nilai tersebut harus 

mengakar dalam diri seller agar dapat mencegah diri dari perbuatan curang. 

Dalam al-Qur’an prinsip kebenaran yang mengandung kebajikan dan 

kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi 

perjanjian atau transaksi bisnis. Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah 

sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap 

sukarela antara kedua belah pihak  yang melakukan transaksi, kerja sama  atau 

perjanjian bisnis. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga 

keharmonisan  hubungan serta cinta mencintai antar mitra bisnis. Adapun 

 
169Wiwin Koni, Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam, Al-Buhuts 13, no. 2 (2017), h. 75. 
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kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses  bisnis yang  dilakukan 

tanpa  adanya penipuan sedikitpun.  Sikap  ini dalam khazanah Islam 

dapat  dimaknai dengan amanah. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis 

Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya 

kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi ,kerjasama atau perjanjian 

dalam bisnis. Dari sikap kebenaran, kebajikan  dan kejujuran demikian maka 

suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan, dan kemitraan yang 

saling menguntungkan antara seller dan pembeli tanpa adanya kerugian dan 

penyesalan di antara mereka.170 

Maqas}id syariah sebagai tujuan penetapan hukum pada suatu masalah 

yang digunakan untuk mewujudkan kebaikan, dan menghindari terjadinya 

keburukan. Kesejahteraan dan kemuliaan hidup di dunia dan akhirat, dapat 

terwujud apabila seluruh kebutuhan-kebutuhan hidup manusia sudah terpenuhi 

dan seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawinya. Kebutuhan yang 

tercukupi manusia akan memberikan dampak yang disebut maslahah. Jadi 

maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial yang 

sudah terpenuhi, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai 

makhluk yang paling mulia. Itu dapat dicapai apabila setiap aktivitas khususnya 

aktivitas ekonomi yang dijalankan sesuai dengan syariah Islam. Supaya segala 

sesuatu yang didapatkan sesuai syariah Islam dan mendapatkan ridha dari Allah 

swt, baik cara mendapatkannya, maupun sesuatu yang didapatkan.171 

 
170Lukman Fauroni, Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur’an, IQTISAD 4, no 1 

(2003),h 103. 
171Rachmasari Anggraini, dkk, Maqāṣid al-Shari’ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi 

Islam, Economica 9, no. 2 (2018), h. 308. 
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Kepercayaan adalah salah satu bagian dari syariah Islam. Menjaga 

kepercayaan pelanggan sangat dibutuhkan, agar loyalitas tumbuh karena saling 

mengikat. Shopee sebagai e-commerce terus meningkatkan kepercayaan pembeli 

dengan memberlakukan aturan ketat bagi seller yang menjual di Shopee. Aturan-

aturan yang wajib dilaksanakan oleh seller membuat pelanggan semakin percaya 

dan yakin bahwa Shopee tempat yang aman belanja online. 

Hasil wawancara peneliti terhadap seller Shopee, Irma Satriani yang 

mengtakan bahwa: 

Penerapan etika bisnis sesuai maqas}id syariah sangat berperan penting 

dalam keberlanjutan bisnis Shopee. Karena keduanya akan menjadi alat 

kontrol seller dalam berjualan. Ada koridor aturan yang didasarkan nilai-

nilai agama sehingga para seller merasa terawasi oleh Allah saat transaksi 

dengan pembeli.172 

Hasil wawancara peneliti terhadap seller Shopee, Yulia juga mengatakan 

bahwa: 

Yulia seller yang bergabung dengan Shopee sekitar 3-4 tahun ini 

berpendapat bahwa Shopee harus menerapkan bisnis sesuai nilai-nilai 

Islam agar semakin berkah dan kokoh.173 

Hasil wawancara peneliti terhadap pembeli Shopee, Riska Wahyuni yang 

sangat aktif belanja di Shopee mengatakan bahwa: 

Penerapan etika bisnis yang sesuai dengan maqas}id syariah harus 

diterapkan agar pembeli merasa aman dan nyaman belanja di Shopee. Hal 

tersebut bukan tanpa alasan, tapi agar pembeli tidak merasa curiga dan 

ragu saat berbelanja.174 

Demikian juga hasil wawancara peneliti terhadap pembeli Shopee, Irma 

yang setia belanja di Shopee mengatakan bahwa: 

 
172Wawancara seller, 27 Agustus 2020. 
173Wawancara seller, 27 Agustus 2020. 
174Wawancara seller, 27 Agustus 2020. 
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Demikian juga Irma yang sejak lama berlangganan Shopee sangat 

berharap bahwa kedua konsep tersebut dapat diterapkan agar tidak terjadi 

penipuan dan agar para pembeli bisa langgeng dan istiqomah belanja di 

Shopee. Jika kita merasa senang, aman, dan tenang belanja maka akan 

berpengaruh ke pihak Shopee karena mendapat pelanggan setia, 

ungkapnya.175 

Dari hasil wawancara ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, jika Shoepe 

menginginkan keberlanjutan bisnisnya maka harus menerapkan etika bisnis yang 

didasarkan maqas}id syariah.  

Keberlanjutan bisnis merupakan tujuan utama bisnis itu sendiri. Konsep 

ekonomi berkelanjutan, termasuk opsi pembiayaan berkelanjutan, dinilai sesuai 

dengan prinsip maqas}id syariah. Oleh karena itu, implementasi konsep ekonomi 

berkelanjutan dinilai sama dengan menjalankan ajaran Islam.176 Sustainable 

business atau bisnis berkelanjutan adalah usaha bisnis untuk mempertahankan 

usaha agar mampu bertahan di era persaingan tekonologi yang semakin canggih. 

Sustainabilitas bisnis juga merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk 

mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan nilai jangka panjang serta bisa 

konsisten dan stabil meningkatkan performa bisnis sambil mengimplementasikan 

nilai ekonomi, sosial dan lingkungan sebagai strategi bisnis.  

Konsep sustainability business sebenarnya adalah sebuah konsep yang 

menunjukan keberhasilan sebuah perusahaan untuk dapat tetap eksis dan memiliki 

daya saing yang kuat. Tahan terhadap goncangan yang mempengaruhi kinerjanya. 

Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari 

pemerataan pembangunan antargenerasi pada masa kini maupun masa mendatang. 

 
175Wawancara pembeli, 01 September 2020. 
176https://mediaindonesia.com/read/detail/334977-implementasi-syariah-sejalan-dengan-

ekonomi-berkelanjutan, diakses tanggal 15 November 2020, pukul 6.51. 
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Menurut Heal, konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi, 

yaitu (1) dimensi waktu, karena keberlanjutan tentu menyangkut apa yang akan 

terjadi di masa yang akan datang dan (2) dimensi interaksi antara sistem ekonomi 

dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.177 

Shopee sebagai perusahaan e-commerce memiliki konsep tersendiri dalam 

mempertahankan sustainalitas bisnis agar mampu bersaing dan berkelanjutan. 

Konsep kepercayaan sangat dijaga agar pelanggan menghilangkan  prasangka 

ragu-ragu saat belanja di Shopee. Konsep kepercayaan ini sejalan nilai-nilai yang 

terkandung dalam etika bisnis Islam. Konsep kepercayaan diterapkan dalam 2 

aspek, yaitu menjaga sikap dan menjaga kualitas produk. Menjaga sikap sesuai 

dengan etika bisnis Islam diterapkan dengan bersikap, fat}anah, amanah, s}iddiq, 

dan tablig}. Sedangkan menjaga kualitas produk sesuai dengan maqas}id syariah 

yang tidak menjual produk yang bertentangan dengan nilai agama. 

Terlaksananya etika bisnis yang sesuai dengan maqas}id syariah 

membawa implikasi yang baik terhadap keberlangsungan bisnis Shopee, pembeli 

yang semakin meningkat kepercayaan terhadap Shopee sehingga mereka loyal 

untuk terus belanja di Shopee. Demikian juga seller semakin setia menjual di 

Shopee karena jumlah pembeli semakin bertambah yang berpengaruh terhadap 

keuntungan. 

Shopee berhasil mengukuhkan diri sebagai e-commerce paling populer di 

Indonesia pada kuartal keempat (Q4) 2019. Anak usaha SEA Group itu unggul 

dalam jumlah pengguna bulanan hingga jumlah unduhan aplikasi selama periode 

 
177Budi Sukardi, dkk, Inklusivisme Maqashid Syariah Menuju Pembangunan 

Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia, TSAQAFAH 12, no. 1 (2016), h. 217. 
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tersebut dibanding e-commerce lainnya. Rata-rata pengunjung web bulanan di 

Shopee pada kuartal IV 2019 mencapai 72,973.300 juta.178 

Shopee kini menjadi jawara, dengan menggeser Tokopedia sebagai 

platform dagang elektronik. Shopee memiliki jumlah pengunjung terbanyak di 

Indonesia pada kuartal II/2020. Dalam laporan yang dirilis oleh iPrice belum lama 

ini, Shopee berhasil menggaet pengguna bulanan terbanyak lebih dari 93,44 juta 

orang. Dalam laporan resmi iPrice yang diakses Bisnis.com, Senin (24/8/2020), 

platform yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara tersebut juga menempati 

peringkat pertama di playstore dan appstore. Sementara di media sosial, Shopee 

dikunjungi oleh 320.800 di Twitter, 4,8 juta di Instagram, dan 17,8 juta di 

Facebook.179 

Shopee menjadi e-commerce paling popular dan paling diminati di 

Indonesia, hal ini tidak lepas dari konsistensi Shopee menjaga  kepercayaan 

pelanggan agar tetap setia belanja di Shopee. Memberlakukan etika-etika yang 

sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat dan muslim pada umumnya yang 

meyakini etika agama haruslah diterapkan dalam sebuah bisnis. 

 
178https://industri.kontan.co.id/news/jadi-toko-online-paling-ramai-pendapatan-shopee-

tembus-belasan-triliun. Diakses tanggal 19 November 2020, pukul 19.57. 
179https://ekonomi.bisnis.com/read/20200824/12/1282601/pengunjung-bulanan-shopee-

capai-93-juta-orang-geser-tokopedia, diakses tanggal 19 November 2020, pukul 16.24. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dari pemaparan dan pembahasan yang telah dijelaskan 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan dan proteksi maslahah terhadap bisnis syariah, maqas}id 

syariah menaungi lima unsur penting. Seller Shopee telah berusaha menerapkan 

kelima unsur tersebut dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan aturan 

yang diberlakukan oleh pihak Shopee dalam tata tertib berjualan di e-commerce 

Shopee. Kelima unsur ini merupakan hal yang sangat fundamental dan mencakup 

secara menyeluruh kehidupan manusia sehingga sering disebut dengan al-kulliyah 

al-khamsah (5 aspek menyeluruh), sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja 

akan menimbulkan implikasi negatif yang besar. 

2. Etika bisnis fat}anah (profesional), amanah (terpercaya), s}iddiq (jujur), 

dan tablig} (transparan). Sifat tersebut telah diterapkan pada seller e-commerce 

Shopee dalam menjalankan bisnis. Demikian juga penerapan maqas}id syariah 

yang lima yaitu penjagaan terhadap agama (hifz ad diin), penjagaan jiwa (hifz an 

nafs), penjagaan terhadap akal (hifz al ‘aql), penjagaan keturunan (hifz an nasl), 

dan penjagaan terhadap harta (hifz al maal). Semua aspek tersebut telah 

diterapkan dengan baik oleh seller Shopee. 

3. Terlaksananya etika bisnis yang sesuai dengan maqas}id syariah 

membawa pengaruh yang positif terhadap keberlangsungan bisnis Shopee, 
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kepercayaan pembeli yang semakin meningkat terhadap Shopee sehingga mereka 

loyal untuk terus belanja di Shopee. Demikian juga seller semakin setia menjual di 

Shopee karena jumlah pembeli semakin bertambah yang berpengaruh terhadap 

peningkatan perolehan keuntungan seller. 

 

B. Implikasi 

 

1. Aspek-aspek Maqas}id syariah harus diterapkan dalam suatu bisnis, sebab 

berbisnis bukan hanya mencari keuntungan dunia saja tetapi untuk mencapai 

kemaslahatan dunia dan akhirat (falah) yang merupakan tujuan daru maqas}id 

syariah. 

2. Etika bisnis harus mampu menjadi solusi atas krisis akhlak di masa 

perdagangan online (e-commerce). Sebagai toko online, Shoppee harus 

menekankan kepada seller untuk menerapkan etika bisnis yang didasarkan 

maqas}id syariah. Mengingat banyaknya seller yang menyalahgunakan jual beli 

online untuk melakukan penipuan terhadap konsumen, maka etika bisnis yang 

didasarkan maqas}id syariah dapat menjadi alat kontrol dan dapat mengubah 

perilaku buruk sebagian seller. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Seller Shopee dalam 

menjalankan bisnis online agar usaha mampu bertahan dan sustainabilitas bisnis. 

Diharapkan juga untuk peneliti ekonomi Islam agar bisa menyempurnakan dari 

kekurangan penelitian ini. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Pemahaman Umum Shopee 

1. Aspek etika bisnis Islam 

a) Apakah anda tahu etika bisnis Islam? 

b) Bagaimana aspek etika bisnis Islam itu? 

c) Apakah etika bisnis Islam penting diterapkan dalam bisnis? 

d) Bagaimana penerapan etika bisnis Islam di Shopee? 

e) Shopee adalah salah satu toko online yang berkembang pesat, apakah 

etika bisnis Islam berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis Shopee? 

2. Aspek pemahaman maqshid syariah 

a) Apakah anda tahu maqshid syariah? 

b) Bagaimana bentuk maqshid syariah? 

c) Apakah maqshid syariah penting diterapkan dalam bisnis? 

d) Apakah Shopee menerapkan maqshid syariah? 

e) Bagaimana penerapan maqshid syariah di Shopee? 

f) Shopee adalah salah satu toko online yang berkembang pesat, apakah 

maqshid syariah berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis Shopee? 

3. Aspek E-Commerce 

a) E-Commerce adalah transaksi perdagangan lewat teknogi, apakah 

Shopee mengikuti perkembangan zaman dalam bisnis? 

b) Menggunakan E-Commerce dalam bisnis tentu banyak risikonya, apa 

saja resiko tersebut? 

c) Bagaimanan Shopee menyelesaikan risiko yang ditimbulkan dari E-

commerce? 
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d) Pelanggaran yang dilakukan oleh Seller dan pembeli dalam transaksi 

online bi Shopee, bagaimana Shopee mengatasinya? 

e) Keberlanjutan bisnis adalah target utama Shopee sekarang, apa saja 

target yang sudah dirancang Shopee demi mewujudkan keberlanjutan 

bisnis? 

f) Etika bisnis Islam yang didasarkan maqashid syariah menjadi salah 

satu solusi atas permasalahan jual beli online di era sekarang, apakah 

Shopee akan menerapkan hal tersebut? 

B. Pemahaman Seller 

a) Apakah Seller memiliki peranan penting terhadap keberlanjutan bisnis 

Shopee? 

b) Apa saja aturan yang dibuat Shopee dalam mengontrol Seller? 

c) Bagaimana implementasi aturan pada Seller? 

d) Bagaimana implementasi etika bisnis berdasarkan maqshid syariah pada 

Seller? 

e) Dalam bisnis pasti ada pelanggaran yang dilakukan oleh Seller, sejauh 

ini ada berapa kasus pelanggaran yang dilakukan Seller? 

f) Apa saja sanksi atas pelanggaran Seller? 

g) Apa yang membuat anda tetap menjual di Shopee? 

C. Pemahaman Pembeli 

a) Apa saja aturan yang dibuat Shopee dalam mengontrol konsumen? 

b) Bagaimana pemahaman Seller tentang  aturan Shopee? 

c) Bagaimana implementasi etika bisnis Islam berdasarkan maqshid syariah 

pada konsumen? 

d) Dalam bisnis pasti ada pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen, 

sejauh ini ada berapa kasus pelanggaran yang dilakukan konsumen? 

e) Apa saja sanksi atas pelanggaran konsumen? 

f) Apa yang membuat anda tetap belanja di Shopee? 
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KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di 
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini. 

 
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. 
 
 Ditetapkan di : Samata-Gowa 
 Pada Tanggal : 20 November 2020 

 
 An. Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran 
 Direktur, 
 

    

 
Prof. Dr. H. M. Galib, M.,M.A.  

  NIP. 19591001 198703 1 004 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Lampiran  : 

 
 

KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN 

NOMOR 1570 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI HASIL TESIS MAGISTER 

PASCASARJANA UIN  ALAUDDIN MAKASSAR  

a.n. Ruslang 

        

 

1. Prof. Dr. H. Muslimin H. Kara, M.Ag.   (Promotor/Penguji) 

2. Dr. H. Abdul Wahab, S.E., M.Si.   (Kopromotor/Penguji) 

3. Dr. Awaluddin, S.E., M.Si.    (Penguji Utama 1) 

4. Dr. H. Misbahuddin, M.Ag.    (Penguji Utama 2) 

 

 

 

 

 Ditetapkan di : Samata-Gowa 
 Pada Tanggal : 20 November 2020 

 
 An. Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran 

 Direktur, 
 

 

 
 

 
Prof. Dr. H. M. Galib, M.,M.A.  

  NIP. 19591001 198703 1 004 

 

 

 
 

 

 



kementerian AGAMA RI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

PASCASARJANA 
Kampus II : Jln. H.M.Yasin Limpo No. 36 Telp. 081356375666   0411-862450 Samata 92113 

 

 

 

  

  
Nomor : B-3528/Un.06/PS/HM.00.1/11/2020                Samata, 20 November 2020  
Sifat : Penting  
Lamp. : - 
Hal : Undangan Ujian Kualifikasi Hasil Penelitian Tesis 
  

Kepada Yth. 

1. Pro. Dr. H. Muslimin H. Kara, M.Ag.  (Promotor/Penguji/Ketua) 

2. Dr. H. Abdul Wahab, S.E., M.Si. (Kopromotor/Penguji/Sekretaris)  

3. Dr. Awaluddin, S.E., M.Si. (Penguji Utama 1) 

4. Dr. H. Misbahuddin, M.Ag. (Penguji Utama 2) 

Di Tempat 
 

Assalamu Alaikum Wr.Wb. 

Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar mengundang dengan hormat 
SaudarI Promotor dan Penguji untuk menghadiri “UJIAN KUALIFIKASI 
HASIL PENELITIAN TESIS” a.n Ruslang NIM: 80500218021 Program Studi 
Ekonomi Syariah yang berjudul “Etika Bisnis Seller Berdasarkan 
Maqshid Syariah dalam Mewujudkan Sustainabilitas E-Commerce 
Shopee Makassar”. yang dilaksanakan insya Allah pada:  

 

Hari/Tanggal : Kamis, 26 November 2020  
Waktu : Pukul 13.00 wita 
Tempat : Ruangan Ujian R.1.3 Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar 
  (ujian online melalui aplikasi zoom). 

 

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. 
 
 
  
 Wassalam 
 Direktur,  
 
  
 

 
 Prof. Dr. H. M. Galib, M.,M.A.  

   NIP. 19591001 198703 1 004 



 

 
 
 
 
 
 
 

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN 
NOMOR 34 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

PROMOTOR DAN PENGUJI UJIAN TESIS MAGISTER PASCASARJANA 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
 

Membaca :  Surat permohonan Saudara Ruslang, NIM : 80500218021, Prodi Ekonomi Syariah, 
mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar untuk menempuh Ujian Tesis Magister 
dengan Judul: “Etika Bisnis Seller Berdasarkan Maqasih Syariah dalam Mewujudkan 
Sustainabilitas E-Commerce Shopee Makassar”. 

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi 
syarat untuk menempuh Ujian Tesis Magister Pascasarjana UIN Alauddin Makassar; 

  b. Bahwa Saudara yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang 
cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Promotor, Kopromotor, dan Penguji 
Ujian Tesis Magister Pascasarjana UIN Alauddin Makassar; 

 

Mengingat : a.  Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

b. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

e. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin Menjadi 

UIN Alauddin Makassar; 

f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI 

Nomor 85 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar; 

g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Agama RI 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar; 

h. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 31/E/1990 

tentang Penyelenggaraan Program Magister Pascasarjana pada IAIN Alauddin Makassar; 

i. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Doktor 

IAIN Alauddin Makassar; 

j. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Edukasi UIN Alauddin Makassar;  

k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor:  

025.04.2.307314/2020 Tanggal 12 November 2019 tahun Anggaran 2020; 

 

Memperhatikan : Hasil Bimbingan Tesis Mahasiswa yang bersangkutan. 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PROMOTOR, 
KOPROMOTOR, DAN PENGUJI UJIAN TESIS MAGISTER PASCASARJANA UIN ALAUDDIN 
MAKASSAR 

 

 

KESATU : Promotor dan Penguji bertugas melaksanakan Ujian Tesis Magister sampai selesai dan 
melaporkan hasilnya kepada Direktur; 

KEDUA : Segala biaya akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran (DIPA) 
UIN Alauddin Nomor: 025.04.2.307314/2021 Tanggal 12 November 2020 tahun Anggaran 
2021;  

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan, akan diadakan 
pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya; 

 

 

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan 
dengan penuh tanggung jawab. 
 
       Ditetapkan di : Samata-Gowa 
       Pada Tanggal : 08 Januari 2021 

             Direktur,  

 

            

 

    Prof. Dr. H. M. Ghalib M., M.A. 
                               NIP.19591001 198703 1 004 

 



 

                            
 
 
 
Lampiran  : 
 

 
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN 

NOMOR 34 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN PENGUJI UJIAN TESIS MAGISTER PASCASARJANA 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR  

An: Ruslang 

 
 
 

PROMOTOR/PENGUJI/KETUA  : Prof. Dr. H. Muslimin H. Kara, M.Ag. 

KOPROMOTOR/PENGUJI/SEKRETARIS  :  Dr. H. Abd. Wahab, S.E., M.Si. 

PENGUJI UTAMA   : 1. Dr. Awaluddin, S.E., M.Si. 

   2. Dr. H. Misbahuddin, M.Ag. 

 
 
 
     
       Ditetapkan di : Samata-Gowa 
       Pada Tanggal : 08 Januari 2021 

              Direktur,  

             

 

 

 

    Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A. 
                               NIP.19591001 198703 1 004 
 

 

 
 



kementerian AGAMA RI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

PASCASARJANA 
Jalan Sultan Alauddin No. 63 Telp. 0411-862450 Fax 0411-881528 Makassar 90221 

 

 

 

 

 
Nomor : B-66/Un.06/Ps/PP.00.9/1/2021      Samata, 08 Januari 2021 
Sifat : Penting 
Lamp. : - 
Hal : Undangan Ujian Tutup Tesis (Munaqasyah) 
 
 

Kepada Yth. 

1. Prof. Dr. H. Muslimin H. Kara, M.Ag. (Promotor/Penguji/Ketua) 

2. Dr. H. Abd. Wahab, S.E., M.Si. (Kopromotor/Penguji/Sekretaris)  

3. Dr. Awaluddin, S.E., M.Si. (Penguji Utama 1) 

4. Dr. H. Misbahuddin, M.Ag. (Penguji Utama 2) 

 

Di Tempat 

 
Assalamu Alaikum Wr.Wb. 

 
Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar mengundang dengan 
hormat  Saudara Promotor dan Penguji untuk menghadiri “UJIAN TUTUP 
TESIS” a.n Ruslang NIM: 80500218021 Prodi Ekonomi Syariah Judul 
Tesis: “Etika Bisnis Seller Berdasarkan Maqashid Syariah dalam 
Mewujudkan Sustainabilitas E-Commerce Shopee Makassar”. yang 
dilaksanakan insya Allah pada:  

 
Hari/Tanggal : Rabu, 20 Januari 2020 
Waktu : Pukul 10.00 Wita 
Tempat : Ruangan R.I.3.  Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar 
  (ujian online melalui aplikasi zoom). 

 
Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. 

 
  
 Wassalam 

 Direktur,  
 
             
 
 

          Prof. Dr. H. M. Ghalib M., M.A. 
                 NIP.19591001 198703 1 004 
 


