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PENGANTAR

• Saat ini, bisnis online adalah jenis bisnis yang 
kian hari kian diminati. 

• Bukan hanya karena menawarkan keuntungan
yang besar, akan tetapi menjalankan bisnis
online juga tidak terlalu sulit.

• Namun, jika kita ingin mencobanya, masih ada
satu hal lagi, bahwa sebagai muslim kita tetap
wajib terikat dengan Hukum Syari’ah dalam
menjalankan bisnis ini.



• Secara sederhana, yang dimaksud
dengan bisnis online adalah bisnis yang 
dijalankan melalui internet. 

• Artinya, seluruh aktivitas bisnis seperti
jual-beli, pelayanan kepada konsumen, 
promosi, dan sebagainya, semuanya
dilakukan secara online.

BISNIS ONLINE



• Menariknya dalam bisnis online ini, kita bisa menjual
berbagai jenis produk melalui bisnis online. 

• Mulai dari menjual berbagai barang, jasa, maupun produk-
produk digital.

• Bahkan, dalam bisnis online tidak ada batasan untuk sasaran
calon konsumen produk untuk tersebut. 

• Sebab, pembeli produk bisa berasal dari seluruh Indonesia, 
bahkan sampai ke luar negeri.

• Oleh karena itu, dengan bisnis online kita tidak perlu
membuka toko atau ruko seperti pada bisnis offline. 

• Kita cukup menjalankan bisnis melalui website toko online, 
media sosial, atau marketplace.

KEUNGGULAN BISNIS ONLINE



• Dalam bisnis online ini, kita juga bisa mengelola bisnis tersebut
dari rumah, atau di mana pun kita menginginkannya.

• Dengan demikian, dalam bisnis online kita tidak perlu
mengeluarkan banyak modal untuk memulai sebuah bisnis. 

• Bahkan, ada beberapa bisnis online yang dapat dilakukan dengan
tanpa modal, atau modal yang sangat minim, namun dapat
memperoleh keuntungan yang sangat besar.

• Apa contohnya? Sebagai contoh, dalam bisnis online kita dapat
berupa menjual produk-produk pihak lain, dengan model 
dropshipping, afiliasi, sehingga bisa mendapatkan komisi dengan
bergabung dengan membantu pemasaran secara online, dan 
masih banyak lainnya.

• Inilah yang menyebabkan bisnis online ini sangat diminati.

BISNIS ONLINE



1. Bisnis Online di Website
• Jenis bisnis online ini mengandalkan website sebagai tempat

berjualannya.
• Jenis bisnis online ini seperti layaknya sebuah toko, tapi versi toko

online. 
• Dalam toko online ini, pengunjung bisa melihat informasi produk

langsung dari website, melakukan transaksi, menghubungi
penjual, dan lain sebagainya.

• Bisnis online melalui website ini menjadi favorit di kalangan
pebisnis onine. 

• Dalam website ini, ada banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh 
jenis bisnis online lain. Mulai dari branding yang lebih baik, 
pemasaran lebih luas, kebebasan desain, dan lain sebagainya.

JENIS-JENIS BISNIS ONLINE



• Pada asalnya, media sosial dibuat untuk kepentingan sarana
bersosialisasi. Namun, saat ini media sosial sudah banyak digunakan
untuk bisnis online.

• Pertimbangan utama bisnis online di media sosial ini adalah karena
populernya dan juga karena sangat mudah untuk memulainya. Kita 
bisa menggunakan akun pribadi yang sudah ada dan langsung
berjualan.

• Walaupun, akan lebih baik jika kita menggunakan akun bisnis, karena
tersedianya fitur yang lebih lengkap untuk menunjang bisnis online 
kita. Misalnya, fitur melacak performa bisnis, melihat demografi
pembeli, dan lain sebagainya.

• Kita bisa memilih berbagai gambar produk terbaik, kemudian mengisi
deskripsi singkat yang menarik, cantumkan harga, kemudian posting.

• Jika ada calon pembeli yang tertarik, mereka cukup meninggalkan
komentar atau mengirim pesan pribadi (DM) ke Anda.

2. Bisnis Online di Media Sosial



• Market Place adalah platform yang menjadi perantara antara
penjual dan pembeli bertransaksi online. Dengan kata lain, ini
dapat disebut sebagai pasar online.

• Bisnis online di marketplace saat ini sangat populer, karena
mudah dan gratis. Kita cukup memilih marketplace-nya, registrasi
akun, pasang produk, dan tunggu pembeli datang bertransaksi.

• Ada berbagai macam kategori produk di marketplace. Mulai dari
produk baju, elektronik, makanan, produk jasa seperti travel 
agent, wedding organizer dsb.

• Namun, kita harus extra sabar ketika memutuskan terjun ke jenis
bisnis online ini. Mengapa? Sebab, persaingan di marketplace 
sangat ketat dengan persaingan harga yang sangat tajam.

3. Bisnis Online di Marketplace
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HUKUM SYARI’AT

هو خطاب الشارع المتعلق الحكم الشرعي•
.لوضعبأفعال العباد باإلقتضاء او التخيير او ا

• Hukum syari’at adalah seruan dari As Syari’ (Allah 
sebagai Pembuat Hukum) yang terkait dengan
perbuatan-perbuatan hamba, baik berupa
tuntutan, pemberian pilihan atau penetapan
sesuatu sebagai pengatur hukum.



BISNIS SYARI’AH

•Bisnis Syariah adalah segala
aktivitas usaha manusia yang
terikat dengan Hukum Syariah.



RUANG 
LINGKUP BISNIS

SYARI’AH

AQAD-AQAD 
BISNIS SYARI’AH

MANAJEMEN
BISNIS

MENENTUKAN 
HALAL HARAM

MENENTUKAN 
UNTUNG RUGI

HUKUM 
MU’AMALAH

ILMU 
EKONOMI



BISNIS SYARI’AH
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TRANSAKSI-TRANSAKSI 
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HUKUM
JUAL-BELI ONLINE

WAJIB DIPERHATIKAN JENIS BARANG 
YANG AKAN DIJUAL SECARA ONLINE:
1. BARANG MITSLIYAT
2. BARANG QIMIYAT
3. BARANG RIBAWI



PENJELASAN JENIS BARANG

1. BARANG MITSLIYAT:
 Barang yang ada padanannya di berbagai pasar atau toko.
 Barang yang perlu ditimbang, ditakar atau dihitung ketika mentransaksikannya.
 Barang yang tidak perlu dideskripkan atau dilihat secara detail.
 Contohnya: beras, jagung, tepung, minyak goreng dll.

2. BARANG QIMIYAT: 
 Barang yang tidak ada padanannya di berbagai pasar atau toko.
 Barang yang tidak perlu ditimbang, ditakar atau dihitung ketika

mentransaksikannya.
 Barang yang perlu dideskripkan atau dilihat secara detail.
 Contohnya: tanah, rumah, mobil, motor, hewan tunggangan dll.

3. BARANG RIBAWI: 
 Barang yang terikat dengan ketentuan hukum-hukum riba.
 Contohnya: emas, perak, uang kertas, gandum, juwawut, kurma dan garam. 



JUAL BELI ONLINE
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BARANG RIBAWI

1. EMAS
2. PERAK
3. MATA UANG KERTAS
4. GANDUM
5. JUWAWUT
6. KURMA
7. GARAM



JUAL BELI ANTAR 
BARANG RIBAWI

SEJENIS TIDAK SEJENIS

WAJIB SAMA DAN 
SETIMBANG

WAJIB KONTAN DAN 
DI TEMPAT

TIDAK WAJIB SAMA 
DAN SETIMBANG

WAJIB KONTAN DAN 
DI TEMPAT



BARANG RIBAWI

1. EMAS
2. PERAK
3. MATA UANG KERTAS

1. GANDUM
2. JUWAWUT
3. KURMA
4. GARAM

HARAM 
ONLINE
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HARAM ONLINE
DENGAN 

PENGECUALIAN



PENGECUALIAN JUAL BELI ONLINE 
UNTUK BARANG RIBAWI MAKANAN

1. BOLEH ONLINE DENGAN AQAD SALAM
2. BOLEH ONLINE, TETAPI WAJIB DENGAN 

JAMINAN
3. ONLINE BOLEH TANPA JAMINAN, ASALKAN 

SUDAH SALING PERCAYA, SUDAH SALING 
KENAL.

DIBAHAS PERTEMUAN
SELANJUTNYA



TRANSAKSI ONLINE 
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SEKIAN
Wassalaamu’alaikum
Warahmatullahi
Wabarakaatuh


