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PENGANTAR

• COD (cash on delivery) 
adalah suatu metode 
pembayaran dalam jual 
beli online dimana 
konsumen membayar 
barang pada saat barang 
yang dipesan tiba di 
alamat pembeli atau di 
suatu tempat yang 
disepakati penjual atau 
pembeli.



COD (Cash On Delivery)
• Dalam transaksi COD, pembeli dapat 

secara langsung melihat dan 
memeriksa barang yang dia beli dan 
penjual pun dapat menjelaskan kondisi 
barang kepada konsumen.

• Jadi, pembayaran dengan cara COD ini 
berbeda dengan cara pembelian lewat 
internet dengan sistim transfer dimana 
konsumen diwajibkan mentransferkan 
uang terlebih dahulu melalui rekening 
bank, baru barang pesanan dikirimkan 
kepada pembeli.



COD (Cash On Delivery)
• Jika terjadi deal antara penjual dan 

pembeli yang bertatap muka langsung, 
pembayaran akan dilakukan oleh 
pembeli pada saat itu juga. 

• Adapun jika tidak terjadi deal, misalnya 
konsumen beralasan spesifikasi barang 
tidak sesuai pesanan, maka berarti 
tidak terjadi pembayaran dan barang 
dikembalikan kepada penjual.

• Biasanya COD dilakukan jika penjual 
dan pembeli dalam satu wilayah yang 
sama, misalnya di wilayah Yogyakarta.

• Jika jarak penjual dan pembeli cukup 
jauh, misalnya Yogyakarta dan 
Semarang, maka ada tambahan berupa 
ongkos kirim.



HUKUM 
COD
(Cash On Delivery)

• Bagaimanakah hukum COD menurut 
fiqih Islam?

• Jawabannya, hukum COD akan 
bergantung kapan terjadinya akad 
jual beli antara penjual dan pembeli.



FAKTA COD

• Untuk menghukumi COD, sangat 
bergantung kapan terjadinya akad jual beli 
antara penjual dan pembeli.

• Ada dua kemungkinan aqad, yaitu:

1. Akad jual belinya dilakukan sebelum 
pengiriman barang, yaitu saat terjadi 
transaksi online antara penjual dan 
pembeli.

2. Akad jual belinya dilakukan saat tatap 
muka langsung antara penjual dan 
pembeli.



AKAD JUAL BELINYA 
DILAKUKAN SECARA 
ONLINE
• Jika akad jual belinya dilakukan secara 

online (sebelum terjadi pengiriman barang), 
maka jual beli dengan sistem pembayaran 
COD hukumnya haram. 

• Karena pada saat terjadi akad jual beli 
online tersebut, pihak penjual dan pembeli 
sama-sama berutang, yaitu saat transaksi 
penjual belum menyerahkan barangnya, 
dan pembeli juga belum membayarkan 
uangnya.

• Akad jual beli seperti ini, hukumnya haram, 
berdasarkan hadis yang melarang jual beli 
di mana penjual dan pembeli sama-sama 
bertransaksi tidak tunai (utang).



نََهى َعْن -ه وسلمصلى هللا علي-أَنَّ النَّبِىَّ 
بَْيعِ اْلَكاِلِئ بِاْلَكاِلئِ 

“Bahwa Nabi SAW melarang menjual 
hutang dengan hutang”  

(HR Al Hâkim dan Al Baihaqî, hadis shahih menurut 
Imam Jalâluddin As Suyûthî, Al Jâmi’ Al Shaghîr, 

II/192)

DALIL LARANGAN
COD SECARA ONLINE



PENJELASAN HADITS NABI 
SAW:

• Yang dimaksud dengan kata 
“al kâli bi al kâli” dalam hadis 
tersebut adalah “an nasîah bi 
an nasîah”, 

• Yaitu: ada penundaan 
penyerahan barang oleh 
penjual dan penundaan 
pembayaran uang oleh 
pembeli. (Imam Ibnul Atsîr, An 
Nihâyah fî Gharîb Al Hadîts wa 
Al Atsar, 4/194).



COD TIDAK ONLINE

• Adapun jika akad jual belinya 
dilakukan saat tatap muka 
langsung antara penjual dan 
pembeli, bukan pada saat 
bertransaksi online sebelumnya, 
maka hukum COD boleh, dengan 
syarat pembeli diberikan hak 
khiyâr (opsi), yaitu boleh memilih 
untuk membeli atau tidak 
membeli.



PENJELASANNYA:

• Mengenai bolehnya COD dengan 
akad jual beli saat bertatap muka, 
hal ini sudah jelas. 

• Karena dengan tatap muka 
langsung itu akan terjadi akad jual 
beli dengan pembayaran secara 
kontan, sehingga akan terhindar 
dari larangan jual beli secara al 
kâli bi al kâli (sama-sama tidak 
tunai).



SOLUSI ALTERNATIF UNTUK AQAD COD ONLINE

1. Ketika sudah terjadi aqad dalam online, pembeli harus langsung
mentrasfer pembayarannya kepada penjual.

• Jika transfer harus melalui rekening bersama, maka masih dibolehkan, 
asalkan pihak marketplace berkedudukan mewakili penjual dalam
menerima pembayaran. 

2. Ketika online hanya boleh sebatas wa’ad (janji), belum terjadi aqad yang 
bersifat mengikat kedua belah pihak.

• Ketika barang sampai ke pembeli, bembeli berhak melihat barang
(membuka bungkusnya) dan berhak untuk memutuskan untuk membeli
barang tersebut atau membatalkannya (ada hak khiyar)

• Ekspedisi berkedudukan sebagai wakil penjual dalam berakad ketika COD.
• Jika pembeli membatalkan, maka barang dikembalikan dan ongkos

kirimnya menjadi tanggungan penjual.



SEKIAN
Wassalaamu’alaikum
Warahmatullahi
Wabarakaatuh


