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ABSTRAK 

 

Anisa Isnaini, 64 2017 005 Pada era modern dengan berjalannya waktu 

perkembangan teknologi semakin canggih dengan memanfaatkan dengan baik dan 

bijak. Teknologi menghubungkan manusia dengan kemudahan dalam mencapai 

berbagai hal yang tidak diketahui sebelumnya, melalui majunya perkembangan 

teknologi komunikasi, sebuah media penghubung yang dinamakan internet pun 

mulai tercipta dan mulai menyebar luas sebagai salah satu media komunikasi dan 

media informasi. Dengan memanfaatkan internet semakin mempermudah dalam 

belanja online. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif Meicu-w 

peridell-ataft naturalistic inquiry atau field study. Data yang dijadikan adalah 

sumber primer berupa Al-Quran, hadits, dan buku-buku inti lainnya. Dan sumber 

sekunder adalah berupa buku-buku bacaan, hasil wawancara, dokumen-dokumen, 

sumber internet yang berkaitan dengan bahasan yang penulis angkat.   

Analisis penelitian menggunakan metode “reduksi data yaitu card 

menformulasikan teori kedalam seperangkat konsep yang tinggi tingkatkan 

abstraksinya atas dasar keragaman dan seperangkat kategori dan kewawasannya”. 

Kemudian kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut : 

Pertama. online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka 

yang menjual barang atau jasa melalui internet dimana antara penjual dan pembeli 

tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik yang dimana barang 

yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di 

suatu website atau toko maya. Setelahnya pembeli dapat memilih barang yang 

diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui 

rekening bank yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran di terima, 

kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan. 

Kedua. Minat belanja online ditentukan dengan faktor yang mempengaruhi 

munculnya minat seseorang tergantung pada kebutuhan fisik, sosial, emosi, dan 

juga pengalaman. Minat diawali oleh perasaaan senang dan juga sikap positif. 

Ketiga. Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun 

keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut, maka martabat manusia bisa 

meningkat. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, 

namun manusia diperintahkan untuk mengonsumsi barang/jasa yang halal dan 

baik saja secara wajar, tidak berlebihan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kata Kunci : Pandangan, Minat Beli, Ekonomi Islam 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO  

ْبِر َوالصَّ  بِِريْنَ ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُوا اْستَِعْينُْوا بِالصَّ َ َمَع الصه ٰلوةِ ۗ اِنَّ ّٰللاه  

 ‘’Hai orang-orang yang beriman, jadiknlah sabar dan sholatmu sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar’’  

(Al-Baqarah: 153)  

 

‘’Kita semua dilahirkan tak berdosa, tapi karena beberapa hal beberapa orang 

menjadi jahat, kejahatan mewabahi orang-orang baik, merubah mereka 

menjadi sifat monster. Tapi aku percaya bahwa pada akhirnya yang baiklah 

yang berlaku’’. (Anisa Isnaini)  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Zaman globalisasi dewasa ini menjadi semakin maju tetapi 

sayangnya tidak   diikuti oleh perekonomian negara kita yang masih jauh 

tertinggal. Sudah banyak perkembangan zaman yang bisa kita lihat 

disekitar kita saat ini. Salah satunya ialah penggunaan SMARTPHONE 

yang makin diminati dan semakin meningkat setiap tahunya. Adanya fitur 

– fitur social media yang mudah diakses dan ditawarkan dalam sistem 

komunikasi smartphone ini tentunya semakin mempermudah kita dalam 

berkomunikasi dan tetap terhubung dengan teman, sahabat, bahkan kerabat 

yang jarang kita jumpai dalam keseharian karena padatnya rutinitas yang 

kita jalani sehari – hari. Dengan tersedianya fasilitas – fasilitas social 

media yang semakin memudahkan kita tidak hanya dalam berkomunikasi 

tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.  Hal ini jelas 

menarik keinginan para produsen atau afiliate (perorangan yang 

menjualkan produk orang lain) untuk mencari celah atau peluang usaha 

dengan mengambil keuntungan yang didapat dari banyak pengguna 

smartphone saat ini.  Dengan hanya bermodalkan smartphone yang kita 

gunakan dalam keseharian ditunjang pula dengan fasilitas internet yang 

semakin luas, kita dapat mencoba suatu bentuk usaha yang dapat 

ditawarkan kepada konsumen termasuk dalam interaksi jual belinya. Saat  
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ini ada satu tren yang sedang mengemuka di dunia, bahkan di Indonesia, 

yakni belanja online, atau sering disebut online shop. 

Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas 

kehidupan manusia dan dapat mengurangi ketidakpastian yang di 

timbulkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi dalam mencapai 

suatu tujuan.1 Teknologi menghubungkan manusia dengan kemudahan 

dalam mencapai berbagai hal yang tidak diketahui sebelumnya, melalui 

majunya perkembangan teknologi komunikasi, sebuah media penghubung 

yang dinamakan internet pun mulai tercipta dan mulai menyebar luas 

sebagai salah satu media komunikasi dan media informasi. Salah satu 

bentuk nyata, kemajuan teknologi yaitu dengan adanya internet. Internet 

adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung 

satu dengan lainnya. Kata internet berasal dari bahasa latin yaitu "inter" 

yang berarti "antara". Internet merupakan jaringan yang terdiri dari 

milyaran komputer yang ada di seluruh dunia.  

Internet melibatkan berbagai jenis komputer serta ipology jaringan 

yang berbeda. Internet menawarkan berbagai fasilitas bagi penggunanya, 

salah satunya yaitu fasilitas sebagai tempat jual beli.1 Tempat ini dapat 

digunakan sebagai lading untuk berbisnis, bagi pebisnis online internet 

merupakan tempat untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat dicapai 

tentunya dengan mengoptimalkan penggunaan internet yang ada. 

Mengoptimalkan penggunaan internet, pada masa sekarang ini mulai di 

                                                             
1. AgungNeogroho, TeknologiKomunikasi, (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2010), h. 2. 2  
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kenal dengan banyaknya bisnis yang memanfaatkan internet sebagai 

medianya, yang dikenal dengan istilah jual beli (bisnis) online. Jual beli 

(bisnis) online merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di 

jaringan internet yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi 

seseorang/individu/organisasi atau kelompok yang melakukan kegiatan 

atau aktivitas tersebut2. Dewasa ini pihak pedagang dan pihak pembeli 

tidak harus bertemu secara langsung atau kontak fisik (face to face) dalam 

melakukan kegiatan jual belinya. Tidak hanya itu, pedagang maupun 

pembeli dapat melakukan transaksi dari jarak jauh, baik antar wilayah, 

pulau, antar negara, bahkan sampai keseluruh dunia. Jual beli (bisnis) 

online tidak mengenal ruang dan waktu, karena dapat dilakukan dimana 

saja dan kapan saja, bahkan selama 24 jam. Oleh karena itu bisa dikatakan 

bahwa jual beli (bisnis) online seperti tidak ada matinya, dengan pangsa 

pasar yang luas ditambah lagi dengan berbagai kemudahan yang bisa 

didapatkan maka bisnis ini menjadi hal yang tentu sangat menggiurkan 

untuk dilakukan. 

Berbagai macam barang bisa kita dapatkan secara online. Dari baju, 

sepatu, tas, aksesorisnya, kosmetik, bisa kita beli secara online melalui 

internet, hanya dengan melakukan sekali ‘klik’ saja. Online Shop terhitung 

mudah di jalankan, dan murah, karena tidak membutuhkan modal yang 

besar, foto produk serta akses internet untuk menjalankannya, bisnis 

online shop ini sudah dapat berjalan. 
                                                             
2 Termasmedia, Pengertian Internet, https://www.termasmedia.com/lainnya/internet/71-p

 Pengertian-internet.html, di unduh pada tanggal 07 Januari 2019.  
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Perekonomian Indonesia yang semakin berkembang, memunculkan 

berbagai peluang untuk menjalankan bisnis usaha. Banyaknya usaha yang 

terus bermunculan membuat persaingan antar pengusaha semakin ketat, 

yang menuntut setiap pengusaha untuk terus kreatif dalam membaca 

peluang agar dapat memaksimalkan keuntungan sesuai tujuan dari usaha 

itu sendiri. Selain itu banyaknya usaha baru dapat memberikan dampak  

positif bagi masyarakat karena dapat membuka lapangan  kerja dan   

meningkatkan kesejahteraan  masyarakat. Hal ini jelas menarik keinginan 

para produsen atau afiliate (perorangan yang menjualkan produk orang 

lain) untuk mencari celah atau peluang usaha dengan mengambil 

keuntungan yang didapat dari banyak pengguna smartphone saat 

ini.  Dengan hanya bermodalkan smartphone yang kita gunakan dalam 

keseharian ditunjang pula dengan fasilitas internet yang semakin luas, kita 

dapat mencoba suatu bentuk usaha yang dapat ditawarkan kepada 

konsumen. Tujuan dari pembuatan usaha online shop ini ialah lebih 

kepada meningkatkan kesejahteran atau perekonomian perorangan yang 

bersifat pribadi.  

Persepsi risiko   didefinisikan    sebagai    risiko    konsumen    

terhadap ketidak pastian   dan   konsekuensi   atas   kerugian   yang   akan   

diderita   atas pembelian sebuah produk (Dowling  & Staelin, 1994).3 

Terdapat beberapa  hal yang  dapat  menghambat  terjadinya  transaksi 

online melalui  jejaring  sosial. Hal tersebut terjadi karena memang 

                                                             
3 Kurniawan Adi Sarsono, Skripsi:’’Pengaruh Persepsi Resiko, Kenikmatan Belanja, dan Desain 

 Situs Terhadap Niat Beli Online’’ (Purwokerto: UJS, 2018} Hal 2 
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sebenarnya jejaring sosial tidak ditujukan untuk melakukan transaksi.  

Sebut saja tentang sistem keaslian produk dan keamanan pembayaran.  

Keduanya saling berkaitan dalam proses transaksi online yang 

menggunakan jejaring sosial.  Pihak penyedia layanan jejaring sosial tidak 

dapat menjamin atau melakukan verifikasi produk yang dijual pada 

jejaring sosial.  Mengingat tempat terjadinya transaksi adalah dunia maya 

atau internet, unsur ketidakpastian dianggap sangat tinggi. Maksud dari 

ketidakpastian tersebut adalah kondisi yang bersifat maya atau barang 

yang tersaji hanya dalam bentuk informasi baik itu tulisan, foto atau 

gambar maupun video.  Konsumen tidak bisa benar benar melihat, 

menyentuh dan merasakan barang yang dibeli secara nyata. Unsur  ketidak 

pastian  diatas menyebabkan   timbulnya perceived   risk dalam   benak   

konsumen   (Naiyi, 2004)4. 

Melakukan kegiatan jual beli tentu tidak bisa dilakukan dengan 

asal atau sembangan, ada aturan-aturan yang mengikatnya, apalagi jika 

jual beli dikaitkan dengan agama, karena dalam jual beli terdapat dua 

pihak atau lebih yang salah satunya tidak boleh merasa dirugikan, jika ada 

yang dirugikan maka batallah transaksi jual beli tersebut5. Transaksi yang 

berlangsung jujur dan adil amatlah ditekankan dalam jual beli atau bai’ 

oleh Al-qur’an dan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Hadist Nabi 

Muhammad SAW:5 Ibnu “Umar menyatakan bahwa seorang berkata 

                                                             
4 Rendra, Skripsi,’’Perbedaan Perceived Risk Online Shoppers dan Non-online Shoppers Pada 

Jual Beli Online’’ (Depok: UI, 2011 Hal 
5 Dwi Rani Ambrawati, Skripsi:’’Analisis Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshopping 

 Dalam Kajian Ekonomi Islam’’ (Medan,2019 Hal 3 
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kepada Nabi Muhammad SAW: “sungguh saya ditipu dalam perdagangan”. 

Kemudian Beliau bersabda: “Jika berlangsung jual beli, katakanlah: 

“jangan ada penipuan” lalu orang itu pun selalu mengucapkannya. 

(Bukhari dan Muslim). Dari hadist diatas menyatakan bahwa didalam jual 

beli jangan sampai ada unsur penipuan, karena penipuan sudah pasti akan 

merugikan salah satu pihak diantaranya. Oleh sebab itu Nabi Muhammad 

SAW menekankan bahwa dalam melakukan kegiatan atau transaksi jual 

beli hendaklah berlangsung dengan jujur (transparan) dan adil (tanpa unsur 

penipuan). 

Berdasarkan pengamatan penulis salah satu pembelian secara 

online Masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Muara Padang salah 

satu penjualan online yang sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari, 

salah satunya adalah tidak perlu pergi jauh-jauh untuk memilih atau 

mencari apa yang diperlukan hanya tinggal melihat smartphone maka akan 

mudah. Maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengambil judul 

"PANDANGAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP MIINAT 

PEMBELIAN PRODUK SECARA ONLINE (Studi Kasus Masyarakat 

Desa Sumber Makmur Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin). 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pembelian produk secara online terhadap pandangan 

Ekonomi Syariah di Desa Sumber Makmur Kecamatan Muara Padang 

Kabupaten Banyuasin? 
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2. Apakah faktor yang mendorong minat masyarakat untuk membeli 

produk secara online di Desa Sumber Makmur Kecamatan Muara 

Padang Kabupaten Banyuasin? 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan dari hasil pembahasam Latar Belakang masalah diatas 

penulis membatasi permasalahan yang meliputi proses bisnis online, jual 

beli online secara syariah, dan minat belanja online masyarakat Desa 

Sumber Makmur Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin.                                                                                        

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses pembelian produk secara online dan 

pandangan Ekonomi Syariah pada proses pembelian produk secara 

Online di Desa Sumber Makmur Kecamatan Muara Padang Kabupaten 

Banyuasin. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong minat masyarakat untuk 

membeli produk secara online di Desa Sumber Makmur Kecamatan 

Muara Padang Kabupaten Banyuasin. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Memberikan Informasi yang bermanfaat tentang belanja online dan 

menambah wawasan dalam belanja online. 
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2.   Bagi Fakultas 

Mendapat kan berupa informasi belanja online dengan pelayanan 

yang berkualitas 

3.  Bagi Masyarakat Desa Sumber Makmur 

Membantu menyebar luaskan perusahaan atau bisnis online tersebut 

melalui proposal yang saya tulis, yang dapat membawa konsumen-

konsumen baru 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis penelitian lapangan 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sumber Makmur Kecamatan 

Muara Padang Kabupaten Banyuasin dan data yang dikumpulkan dari 

penelitian ini adalah minat beli masyarakat dalam belanja online.  

2. Jenis dan sumber data 

a. Jenis data 

Jenis data dalam penelitian adalah data kualitatif yang meliputi 

proses bisnis online, jual beli online secara syariah, dan minat 

belanja online masyarakat. 

              b. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini melalui metode pengumpulan data 

primer dan sekunder. Dalam penelitian lapangan, sumber data 

primer adalah sumber data yang berasal dari responden yang ada 

dilapangan. narasumber, wawancara dan pengamatan di Desa 
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Sumber Makmur oleh penulis. Sumber data ini diperoleh dari hasil 

wawancara pihak Owner dan konsumen Desa Sumber Makmur dan 

sebagian hasil dari pengamatan penulis. Sedangkan data sekunder 

berasal dari sumber jurnal, media, buku, dan laporan penelitian dan 

lain sebgainya. 

a. Populasi dan Sampel 

Populasi yaitu keseluruhan yang dijadikan obyek penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang 

berjumlah 2941. Sedangkan sampel yaitu bagian dari populasi 

yang akan diteliti dan merupakan perwakilan dari populasi 

sampel dalam penelitian ini yang diambil adalah Masyarakat 

yang minat dalam belanja online yang berjumlah 10 orang 

diambil secara random. 

       3. Teknik pengumpulan data 

a. Observasi  

Observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan terhadap 

objek baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

menggunakan pedoman observasi. Dari hasil pengamatan 

penulis yang langsung turun kelapangan mengamati di lokasi 

pemasaran usaha Desa Sumber Makmur Kecamatan Muara 

Padang Kabupaten Banyuasin, mulai dari pengumpulan data 

proses bisnis online masyarakat setempat, jual beli online 

secara syariah dan minat masyarakat cara pelayanan karyawan 
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yang amat baik kepada konsumen maupun owner kepada 

karyawan. 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu penulis mengadakan wawancara, baik secara 

langsung maupun tidak langsung kepada narasumber data 

dengan mengunakan pedoman wawancara. Mengumpulkan 

data dari hasil mewawancarai owner dan beberapa konsumen 

yang meliputi penghasilan yang proses bisnis online, jual beli 

online secara syariah, dan minat belanja online masyarakat. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data dari beberapa 

dokumen-dokumen penting, seperti arsip-arsip yang 

mendukung kelengkapan data penelitian ini. Penelitian ini 

dilakukan di website facebook, instagram dan whatshaap.  

Dokumentasi merupakan serangkaian data yang diperoleh dari 

analisis penelitian dan dikumpulkan menjadi sebuah data, 

untuk  mengetahui  tentang  proses bisnis online dan minat 

masyarakat dalam belanja online.  Data merupakan sebuah 

hasil dari penelitian yang berbentuk kalimat atau gambar, 

angka. Data dalam penelitian ini adalah data melalui sebuah 

website. 
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G. Sistematika Penulisan 

Agar penelitian lebih terarah maka perlu ditentukan sistematika 

pembahasan perencanaan, pengamatan, analisa, serta kumpulan hasil 

penelitian, maka penulis menyususn sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

Batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat Penelitian, metode 

Penelitian, dan sistematika Penulisan. 

 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang penelitian sebelumnya, pengertian 

pandangan, pengertian Ekonomi Syariah, pengertian minat, 

pembelian dan pengertian produk online. 

 

        BAB III: GAMBARAN UMUM WILAYAH 

Bab Ini menjelaskan tentang Sejarah, Visi dan Misi, Struktur 

Organisasi, Tugas dan Wewenang. kondisi geografis, kondisi sosial 

ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi Sosial Keagamaan, dan 

Kondisi Sosial Budaya. 

 

  BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang proses 

pembelian produk secara online dan pandangan Ekonomi Syariah 

pada proses pembelian produk secara Online di Desa Sumber 
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