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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Distorsi pasar merupakan situasi tidak ideal yang terjadi di dalam pasar di mana 

terdapat gangguan atau interupsi yang terjadi sehingga mengakibatkan rusaknya 

keseimbangan pada pasar tersebut (Hakim, 2017).Dalam kosnep ekonomi Islam, 

distorsi pasar dilarang karena bertentangan dengan prinsip dasar syariah yaitu 1) 

keadilan, 2) menghindari kegiatan yang dilarang, dan 3) memperhatikan aspek 

kemanfaatan.Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi 

yang seimbang, yaitu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan 

pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar (Ali, 

2008). 

Distorsi pasar terjadi karena adanya niat pelaku pasar untuk memperoleh 

keuntungan cepat atau memperoleh keuntungan di atas batas keuntungan wajar 

dengan cara merugikan orang lain. Dengan kata lain distorsi pasar menyebabkan 

ketidakadilan dan ketidakseimbangan di dalam pasar dengan menguntungkan salah 

satu pihak dan membuat pihak lain merasa dirugikan (Hakim, 2017). Dalam konsep 

ekonomi Islam hal tersebut jelas dilarang karena keseimbangan yang terjadi di dalam 

pasar harusnya terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang akan merasa 

terpaksa dan dirugikan, seperti yang telah difirmankan Allah di dalam Al–Qur’an 

Surat An–Nisa’ ayat 29: 

ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تَأُْكلُواْ أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِالْبَاِطِل إاِلَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َعن  َ َكاَن بُِكْم ََ نُكْم َوالَ تَْقتُلُواْ أَنفَُسُكْم إِنَّ ّللاه تََراٍض مهِ

﴾٢٩﴿ َرِحيًما  

Yā ayyuha ‘l-Lażīna āmanụ lā ta`kulū amwālakum bainakum bi ‘l-bāṭili illā an 

takụna tijāratan 'an tarāḍim mingkum, wa lā taqtulū anfusakum, inna ‘l-Lāha kāna 

bikum raḥīmā 

Yang atinya:Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 
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dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

 

At-Thabari (2001:83), menafsirkan bahwa memakan harta secara batildalam 

surat An-Nisa tersebut yaitu memakan harta orang lain dengan jalan yang diharamkan 

seperti riba, lotre, dan sebagainya dari harta yang diharamkan Allah daripadanya. 

Demikian pula menurut tafsir Wahbah (1997:84), yang menafsirkan ayat tersebut 

dengan kalimat “janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam 

jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi 

dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang 

yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dalam koridor syari’”. 

Berdasarkan kedua tafsir tersebut, Allah SWT melarang tindakan-tindakan 

dhalim yang dapat merugikan orang lain dalam melakukan transaksi perdagangan 

seperti riba, judi, merampas, dan penipuan. Tindakan yang bersifat dhalimtersebut 

dapat menyebabkan terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan 

pasar.Kondisi ini mengakibatkan harga dalam kondisi tidak seimbang dimana 

pertemuan antara permintaan dan penawaran terjadi karena adanya faktor-faktor 

kejahatan pelaku pasar, bukan disebabkan oleh faktor distorsi yang bersifat alamiah 

yang tidak dapat dihindari manusia seperti faktor cuaca, bencana alam, dan hal 

lainnya. 

Distorsi pasar yang sering terjadi di masyarakat pada umumnya yaitu distorsi 

pasar dengan bentuk tadlis dan taghrir.Tadlis atau penipuan merupakan kondisi 

dimana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya (unknown to one party), 

sehingga pihak yang lebih mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut 

untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan menipu. Sedangkan taghrir atau 

ketidakpastian yaitu kondisi dimana pada saat transaksi kedua belah pihak yang 

melakukan transaksi tidak memiliki informasi yang lengkap sehingga timbul 

ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi tersebut (unknown to both party) 

(Hakim, 2017).  
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Dalam penelitian-penelitian sebelumnya telah ditemukan berbagai bentuk 

praktek distorsi pasar yang umumnya dilakukan oleh pedagang atau penjual.Bentuk-

bentuk distorsi pasar tersebut tidak hanya terjadi pada pasar primer saja, di mana 

pembeli dan penjual dapat bertemu secara langsung, di pasar sekunder pun dapat 

terjadi praktek distorsi pasar. Seperti pada hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Gusniarti (2015) dengan judul Distorsi Pasar dalam Proses Transaksi Sekuritas 

Syariah di Pasar Sekunderyang menjabarkan mengenai bentuk-bentuk distorsi pasar 

yang terjadi di dalam transaksi di pasar sekunder. 

Dewasa ini, kemajuan di bidang teknologi dan informasi telah berkembang dan 

memberi dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi 

tersebut telah mendorong pergesaran  tren dalam berbelanja, yaitu dari pembelian 

secara luring ke pembelian secara daring. Pergeseran ini disebabkan adanya faktor 

kemudahan yang ditawarkan pada pembelian yang dilakukan secara daring jika 

dibandingkan dengan pembelian luring (Farki, dkk, 2016).Salah satu teknologi 

penunjang dalam tren belanja daring tersebut yaitu e-marketplace. 

E-Marketplace merupakan media daring yang berbasis internet (web-based) 

yang berbentuk sebuah tempat atau wadah untuk melakukan kegiatan bisnis dan 

transaksi antara pembeli dan penjual(Angga, dkk, 2017).. Pembeli dapat mencari 

pemasok atau penjual suatu produk sebanyak mungkin dengan menyeleksi sesuai 

dengan kriteria yang diinginkan sehingga akan memperoleh produk yang sesuai 

dengan harga pasar. 

Berkat hadirnya teknologi berupa e-marketplace dan teknologi-teknologi 

lainnya di bidang ekonomi dan perdagangan, kegiatan perdagangan di Indonesia 

semakin mengalami peningkatan, khususnya pada perdagangan daring.Kehadiran e-

marketplace diawali oleh hadirnya Tokobagus.com pada tahun 2005 yang dapat 

dikatakan sebagai pelopor perdagangan daring di Indonesia.Hingga saat ini, sudah 

semakin bermunculan bentuk-bentuk startup baru. Kemunculan berbagai startups 

tersebut didorong oleh peningkatan peluang pengguna internet yang melakukan 

belanja daring dan faktor kemudahan yang ditawarkan oleh e-marketplace dan 
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teknologi lain di bidang ekonomi. Berikut merupakan laporan survei APJII (Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tentang penetrasi pengguna internet Indonesia 

tahun 2018. 

 

 

Gambar 1.1 

Penetrasi Pengguna Internet Indonesia 2018 

Sumber: APJII (2019) 

 

Berdasarkan gambar tersebut dilaporkan bahwa pengguna internet Indonesia 

pada tahun 2018 meningkat kurang-lebih 10% jika dibandingkan dengan tahun 2017. 

Pada tahun 2018, sebanyak 171,17 juta penduduk Indonesia telah menggunakan 

internet dalam kehidupannya. Dari total pengguna tersebut, sebanyak 0,9% atau 

sekitar 150 juta orang menggunakan internet untuk melakukan belanja daring (APJII, 

2019). 

Pada laporan hasil survei tersebut juga disebutkan bahwa pengguna internet 

Indonesia tertinggi merupakan pengguna dengan kelompok umur 15-19 tahun, yaitu 

sebanyak 91% dan kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 88,5% (APJII, 2019). 

Kedua kelompok umur tersebut merupakan kelompok umur yang termasuk dalam 

kategori generasi Z, yaitu generasi muda yang tumbuh dan berkembang dengan 

ketergantungan yang besar pada teknologi digital (Pratama, 2012:35). 

Selanjutnya, secara regional kegiatan belanja daring penduduk Indonesia juga 

semakin meningkat. Menurut data survei dari Katadata Insight Centre tahun 2018, 
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dari 6 kepulauan yang ada di Indonesia, tercatat 75,77% konsumen daring berasal dari 

pulau Jawa, konsumen terbesar kedua berasal dari pulau Sumatera dengan porsi 

13,51%, dan ketiga pulau Sulawesi dengan 3,99% (Katadata, 2018). Data konsumen 

terbanyak yang berada di pulau Jawa tersebut juga diperkuat dengan hasil survei lain 

yang menyatakan bahwa Surabaya, sebagai salah satu kota di pulau Jawa merupakan 

kota penyumbang pembeli daring terbesar. Berdasarkan riset Google Indonesia dan 

firma riset pasar Gfk (Gesellschaft fur Konsumforschung) ditemukan bahwa Surabaya 

telah melampaui Jakarta dalam aktivitas belanja daring. Secara lebih rinci, Country 

Industri Head Google Indonesia mengatakan bahwa angka persentase belanja daring 

di Surabaya mencapai 71%, angka tersebut berada di atas Jakarta dan Medan yang 

masing-masing hanya 66% dan 68% (Tempo.co, 2017). Tingginya angka-angka 

tersebut turut mendorong tumbuhnya situs-situs belanja daring yang semakin 

bervariasi di Indonesia, baik yang berbentuk e-marketplace, toko retail daring, atau 

bentuk lainnya, bahkan tidak sedikit juga situs belanja daring asing yang turut ambil 

bagian dalam persaingan pasar di Indonesia.  

Peningkatan perdagangan daring di Indonesia juga dapat dilihat dari semakin 

meningkatnya jumlah kunjungan pada situs-situs jual-beli daringyang dilakukan oleh 

masyarakat Indonesia. Berikut merupakan peringkat dari tiga situs belanja daring 

yang paling banyak dikunjungi di Indonesia selama kuarter tiga 2019 menurut 

peringkat iPrice. 

 

 

Gambar 1.2 

Peringkat E-Marketplace Dengan Kunjungan Bulanan Tertinggi 

Sumber: iPrice.co.id (2019) 
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Gambar 1.2 menunjukkan tiga situs belanja daring yang paling sering 

dikunjungi oleh pengguna Indonesia baik melalui situs maupun melalui aplikasi yang 

telah terunduh  pada telepon pintar. Faktor kemudahan yang ditawarkan pada situs e-

marketplace menjadi salah satu faktor penunjang dari tingginya jumlah pengunjung 

situs. Dari peringkat tersebut dapat diketahui bahwa dua dari tiga peraih peringkat 

tertinggi pengunjung situs bulanan merupakan e-marketplace lokal, artinya sebagian 

besar masyarakat Indonesia saat ini sudah tidak asing lagi dengan adanya e-

marketplace atau situs belanja daring yang lain, baik sebagai pengguna layanan e-

marketplace maupun sebagai penyedia layanan e-marketplace. 

Terlepas dari faktor kemudahan yang ditawarkan pada e-marketplace, transaksi 

jual-beli daring merupakan transaksi yang rentan terhadap penipuan, karena 

mekanisme transaksi yang dilakukan biasanya dilakukan dengan melakukan 

pembayaran terlebih dahulu baru kemudian barang yang dipesan akan dikirim kepada 

pembeli (Manalu dkk, 2007). Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat (Firdayanti, 2012) 

yang menyatakan bahwa bisnis jual-beli daringmerupakan sebuah bisnis yang 

berlandaskan kepercayaan dan penuh dengan risiko, karena ketika pembeli 

memutuskan untuk membeli sebuah produk dari penjual yang tidak dikenal 

sebelumnya dan melakukan transaksi secara daring, maka pembeli tersebut tidak 

dapat mengetahui kualitas barang yang ditawarkan secara langsung.Dengan demikian 

transaksi daring menjadi transaksi yang dinilai sangat rentan terhadap penipuan dan 

ketidakjelasan, atau yang dalam ilmu Ekonomi Islam disebut dengan tadlis dan 

taghrir.Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya keadaan tadlis dan 

taghrir yang terjadi dalam transaksi pada e-marketplace yaitu dengan melakukan 

survei secara langsung terhadap transaksi pada e-marketplace. 

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, penelitian ini bermasuksud 

untuk mencari tahu apakah terdapat tindakan distorsi pasar yang terjadi di dalam 

transaksi pada e-marketplace dalam perspektif konsumen penggunanya. 
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1.2 Kesenjangan Penelitian 

Kesenjangan dalam penelitian ini yaitu belum adanya pengujian yang dilakukan 

secara empiris yang membahas mengenai tadlis dan taghriryang terjadi di dalam e-

marketplace.Penelitian-penelitian terdahulu mengenai distorsi pasar menggunakan 

pasar tradisional sebagai subjek penelitian, sehingga belum ada penelitian yang 

membahas distorsi pasar di dalam e-marketplace secara khusus.Selain itu, juga 

terdapat kesenjangan antara teori mengenai pasar yang bergerak secara bebas dengan 

kenyataan yang terjadi di lapangan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat distorsi pasar 

yaitu tadlis dan taghrir yang terjadi di dalam transaksi pada e-marketplace. 

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini secara ringkas menjabarkan mengenai adanya tindakan 

tadlis atau penipuan dan taghrir atau ketidakpastiaan pada transaksi di dalam e-

marketplace. 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bukti empiris 

mengenai adanya praktik distorsi pasar berupa tadlis dan taghrir yang terjadi di 

dalam transaksi pada e-marketplace. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab 1 mencakup hal yang mengantarkan pembaca pada pokok 

permasalahan.Bab 1 membahas mengenai latar belakang penelitian, kesenjangan 

penelitian, tujuan penelitian, ringkasan hasil penelitian, dan sistematika penulisan 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab 2 menyampaikan mengenai landasan teori yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini.Landasan teori yang digunakan didapatkan dari beberapa macam 

literatur seperti buku, laporan tahunan (annual report), dan jurnal, baik jurnal 

nasional maupun jurnal internasional.Selain itu juga terdapat penelitian – penelitian 

sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan kerangka 

berpikir penulis dalam penelitian ini. 

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Bab 3 menjelaskan mengenai bagaimana metode penelitian yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini, seperti pendekatan penelitian, model empiris,  definisi 

operasional variabel, jenis dan sumber data, dan teknik analisis yang digunakan 

penulis. 

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab 4 menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis 

tentang Distorsi Pasar pada Transaksi E-Marketplacedalam Perspektif 

Konsumen.Kemudian, terdapat pembahasan pada data yang telah dihasilkan sesuai 

dengan metode penelitian dan teknik analisis yang digunakan. 

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN 

Bab 5 mencakup bagian akhir dari penulisan hasil penelitian.Bab ini berisi 

simpulan singkat dari hasil penelitian beserta jawaban dari permasalahan yang 

diangkat pada penelitian ini.Pada penelitian ini juga ditulis saran untuk pihak – pihak 

yang terkait dengan penelitian ini. 
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