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ABSTRAK 
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Jual beli parfum yang mengandung alkohol melalui Tiktok Shop 

balme.official dalam mekanisme penjualan hanya mencantumkan cara untuk 

komplain jika ada kerusakan barang, bungkus pengemasan untuk pengiriman, 

kelebihan parfum, varian parfum, ongkos kirim, dan nomor BPOM. Akan tetapi, 

penjual tidak menginformasikan melalui deskripsi dan video promosi kepada 

konsumen bahwa parfum yang dijual mengandung alkohol dan berapa presentase 

alkohol dalam parfum yang dijual tersebut, di kemasan juga tidak tertera logo 

halal MUI. 

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu (1) untuk mengetahui jual beli parfum 

yang mengandung alkohol melalui Tiktok Shop balme.official; (2) untuk 

mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli parfum yang mengandung 

alkohol melalui Tiktok Shop balme.official. 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan dan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi 

kasus. Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, 

sehingga data yang didapat diolah menggunkan analisis data kualitatif yakni dari 

reduksi data, peyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat 

disimpulkan bahwa praktik jual beli parfum yang mengandung alkohol melalui 

Tiktok Shop balme.official mekanisme yang digunakan sudah sesuai dengan 

rukun jual beli namun tidak dengan syarat jual belinya karena terdapat unsur 

gharar pada produknya dan melanggar hak konsumen Pasal 4 Nomor 3. Pada 

syarat akad salam juga ada yang tidak terpenuhi yaitu, barang yang dijual dengan 

akad salam harus mempunyai spesifikasi yang jelas yang dimana pada Tiktok 

Shop balme.official tidak dijelakan mengenai spesifikasi komposisi dengan jelas.  

Tiktok Shop balme.official menjualbelikan parfum yang mengandung alkohol 

berjenis absolute yang merupakan turunan dari etanol. Penggunaan etanol pada 

parfum menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 boleh atau halal digunakan 

apabila secara medis tidak membahayakan. Oleh karena itu, jual beli parfum yang 

mengandung alkohol melalui Tiktok Shop balme.official dibolehkan selama sesuai 

dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009. Dalam Tiktok Shop balme.official 

presentase alkohol dan parfum yang digunakan 50:50, yang artinya kandungan 

alkohol pada parfum tersebut 50% dan tidak boleh dipakai untuk sholat. 

  




