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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berikut adalah simpulan dari pokok penbahasan di atas. 

1. Dalam tinjauan fikih muamalah perlindungan pembeli akun Netflix 

bergaransi ini adanya tidak sesuai dengan ketentuan syara’. Dengan 

pelepasan tanggung jawab adanya cacat yang dilakukan penjual yang 

termasuk dalam khiyâr ‘aib dan prinsip-prinsip jual beli. Penjual juga 

melanggar perintah Allah yang termuat dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 terkait 

janji yang harus dipenuhi dan Q.S An-Nisa ayat 29 terkait mendapatkan 

keuntungan dengan cara tidak benar. Sehingga penjual harus membayar 

adanya ganti rugi atau tanggung jawab sebagai penyebab.  

2. Perlindungan pembeli menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

juga tidak sesuai karena jual beli akun Netflix bergaransi ini bertentangan 

dengan Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlidungan Konsumen dikarenakan penjual tidak memberikan hak yang 

seharusnya dimiliki oleh pembeli. Dikarenakan jual beli ini ilegal, maka 

dalam UUPK pembeli tidak bisa dilindungi. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan 

saran kepada pihak yang bertransaksi, diantaranya: 

1. Penjual seharusnya tidak memperjualbelikan produk-produk yang terlarang 

atau ilegal, seperti jual beli akun Netflix ini. Tidak hanya mementingkan 

keuntungan semata penjual pun harus mementingkan kemaslahatan 

bersama. Penjual mestinya bertanggung jawab dari apa yang 

diperjanjikannya. 

2. Pembeli seharusnya sebelum membeli mencari tahu terlebih dahulu 

kejelasan jual beli tersebut apakah jual beli tersebut legal atau tidak legal. 

Sebaiknya melihat terlebih dahulu ke ulasan pembeli untuk menilai produk 

yang dijual sesuai apa tidak. Terutama jika pembeli banyak yang 

memberikan penilaian dengan bintang yang rendah apakah permasalahan 

itu terletak pada produk atau penjual atau si pembeli. Sebaiknya pembeli 

lebih banyak mengetahui ketentuan-ketentuan Shopee mengenai 

perlindungan konsumen yang terdapat pada Shopee, sehingga dapat 

melaporkan ke Shopee pengalaman yang tidak mengenakan yang dilakukan 

oleh penjual agar dapat ditindaklanjuti. 

3. Bagi Shopee harusnya melakukan pengawan lebih terhadap transaksi-

transaksi yang dilakukan di Shopee dengan memfilter jual beli yang 

dilarang contohnya Netflix ini dikarenakan jual beli Netflix ini termasuk 

ilegal. 
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4. Pemerintah sebaiknya mengawasi lebih terhadap transaksi jual beli yang 

dilakukan secara online atau pemerintah bisa membentuk satgas e-

commerce dalam pengawasan jual beli yang dilakukan pada e-commerce. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai 

refrensi untuk penelitian dan pertimbangan untuk lebih memperdalam 

penelitian selanjutnya terhadap jual beli akun dan perlindungan konsumen 

dalam transaksi secara online.  

  


