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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Hadirnya masyarakat informasi (information society) yang diyakini 

sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia pada millennium ketiga, 

antara lain ditandai dengan pemanfaatan internet yang semakin meluas dalam 

berbagai aktifitas kegiatan manusia, bukan saja di negara–negara maju tetapi 

juga di negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena ini pada gilirannya 

telah menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting 

dan menguntungkan. 

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet, yang 

selanjutnya disebut e–commerce telah mengubah wajah bisnis di Indonesia. 

Selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, e-

commerce lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serba cepat, 

mudah dan praktis melalui internet masyarakat memilki ruang gerak yang 

lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan 

tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang 

diinginkan.1 

Dunia perdagangan yang dimaksud adalah kegiatan jual beli dalam hal 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Didalam kegiatan jual beli terdapat subyek 

jual beli yaitu penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli mereka 

                                                            
 1 Dikdik M. Arif Mansur & Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law (Aspek Hukum  Teknologi 
Informasi ), Bandung: Refrika Aditama, hal. 144. 



2 
 

mempunyai hak dan kewajiban tersendiri terhadap perbuatan hukum yang 

mereka lakukan, yaitu jual beli. 

Dengan adanya sistem teknologi informasi ini, ternyata dimanfaatkan oleh 

banyak orang untuk melakukan kegiatan jual beli di internet yang lalu disebut 

dengan Online Shop. Kebiasaan orang yang mempunyai sifat konsumtif 

terhadap suatu barang tentunya menjadi faktor pendukung adanya jual beli di 

internet (online shop). Barang–barang tersebut dapat berupa sandang 

(pakaian), gadget (barang elektronik) ataupun makanan (cake, coklat, dll). 

Biasanya online shop tersebar di website, blog ataupun di jejaring sosial misal 

Facebook. Seiring dengan berkembangnya zaman dan orang – orang mulai 

disibukkan dengan kegiatannya masing–masing, jadi online shop ini dapat 

dimanfaatkan sebagai efisienitas waktu berbelanja mereka. Tidak hanya bagi 

orang–orang yang memilki kesibukan yang padat, online shop juga banyak di 

minati oleh para remaja. Dengan sifat remaja yang selalu ingin up to date 

terhadap fashion style ataupun terhadap barang – barang elektronik baru, 

mereka memanfaatkan online shop ini untuk berbelanja barang yang 

diminatinya tanpa harus berkeliling ke berbagai toko mencari barang yang ia 

minati. 

Untuk merespon perkembangan ini Amerika Serikat sebagai pelopor 

dalam pemanfaatan internet telah merubah paradigma ekonominya dari 

ekonomi yang berbasis manufaktur menjadi ekonomi yang berbasis jasa. 

Electronic Commerce merupakan transaksi perdagangan yang melibatkan 

individu–individu, organisasi–organisasi atau badan, berdasarkan pada proses 
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data digital termasuk teks, atau jaringan tertutup seperti American On Line 

(AOL) yang mempunyai jalur ke jaringan terbuka.2 

Electronic  Commerce (E-Commerce) merupakan penemuan baru dalam 

bentuk perdagangan (kegiatan jual beli) yang dinilai lebih dari perdagangan 

pada umumnya. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional 

yang dikenal ialah perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu secara 

fisik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep telemarketing yaitu 

perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet dimana suatu 

perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antara para pelaku bisnis. 

Sistem perdagangan yang dipakai dalam e–commerce dirancang untuk 

menandatangani secara elektronik. Penandatanganan secara elektronik ini 

dirancang mulai dari pembelian, pemeriksaan sampai pengiriman.3 

Pada pasal 1457 BW memberikan pengertian tentang perjanjian jual beli 

sebagai berikut: “Perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat 

pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu/barang/benda (zaak), dan pihak 

yang lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk 

membayar harga”.4 

Definisi perjanjian jual beli secara lengkap yaitu Perjanjian jual beli adalah 

suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam 

perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli 

                                                            
 2 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, Bisnis E-Commerce Studi Sistem 
Keamanan dan Hukum di Indonesia, Yogja: Pustaka Pelajar, hal. 1. 
 3 Ibid. 
 4 Yahya Harahap, 1986, Segi – Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, hal. 181. 
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kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk 

membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut.5 

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan 

mengenai unsur–unsur perjanjian jual–beli, sebagai berikut : 

a. Adanya subyek hukum yaitu penjual dan pembeli 

b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga 

c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.6 

Sedangkan yang dimaksud dengan Transaksi elektronik secara sederhana 

diuraikan pada pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut : “Transaksi 

elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan 

computer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya”. 

Gambaran secara umum tentang Transaksi Elektronik ini digambarkan 

dalam penjelasan umum Undang–Undang. Dikatakan bahwa permasalahan 

yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik 

untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (Electronic Commerce) 

telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini 

menunjukkan bahwa konvergensi dibidang teknologi informasi, media dan 

komunikasi. Kegiatan melalui sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber 

(Cyber Space), meskipun bersifat virtual yang berdampak sangat nyata 

meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subyek 

pelakunya harus dikualifikasi pula sebagai orang yang telah melakukan 
                                                            
 5 Salim HS, 2006, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar 
Grafika, hal. 49. 
 6 Ibid, hal. 49. 
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perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e–commerce antara lain dikenal 

adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen 

yang dibuat di atas kertas.7 Pengaturan lebih lanjut mengenai Transaksi 

Elektronik di Indonesia telah di atur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 

2008. 

Pra kontrak dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce 

biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli, sebelum itu 

dapat saja terjadi penawaran secara online, misalnya melalui website, situs 

internet atau melalui posting di mailing list dan news group atau melalui 

undangan para customer melalui model business–to–business. Penawaran 

merupakan suatu “invitation to enter into a binding agreement”.8 Tawaran 

merupakan suatu tawaran jika pihak lain menganggap atau memandangnya 

sebagai suatu tawaran, suatu perbuatan seseorang beralasan bahwa perbuatan 

itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk kedalam suatu ikatan kontrak, maka hal 

ini dapat dianggap sebagai suatu tawaran. Dalam transaksi bisnis yang 

menggunakan e-commerce khususnya jenis business to customer yang 

melakukan penawaran adalah merchant atau produsen/penjual, para merchant 

atau penjual tersebut memanfaatkan website untuk menjajakan produk dan jasa 

pelayanan. Para penjual ini menyediakan semacam storefront yang berisikan 

catalog produk dan pelayanan yang diberikan dan para pembeli seperti berjalan 

– jalan di depan toko – toko dan melihat – lihat barang–barang dalam etalase, 

                                                            
 7 Yahya Ahmad Zein, 2009, Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E – 
Commerce, Bandung : Mandar Maju, hal. 6. 
 8 Mariam Darus Badrulzaman, 2001, E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak 
Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis XII, hal. 33. 
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keuntungannya melakukan belanja di toko online ini adalah kita dapat melihat 

dan berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh jarak lintas 

suatu daerah, kota bahkan negara dan jam buka serta tutup toko, dan kita juga 

tidak akan risih dengan penjaga toko yang mengawasi kegiatan kita.9 

Salah satu merchant atau penjual dalam online shop adalah Dev Coklat. 

Dev Coklat berdiri pada tahun 2008, pada mulanya perusahaan ini bernama De' 

Coklat dikarenakan akan adanya pengesahan dari pihak HAKI untuk nama De' 

Coklat maka diganti menjadi Dev Chocolate and friends atau Dev Coklat. Dev 

Coklat memiliki arti 'dede dan devi' kebetulan nama dari pencetus Dev Coklat 

itu sendiri. Dev Coklat di dirikan oleh Yuni Handayani dan Defi Firmansyah 

yang berawal dari hobi hingga berkembang menjadi usaha yang 

menguntungkan. 

Dev Coklat ini mengolah bahan baku coklat menjadi snack coklat yang 

unik bentuknya dan tentu saja enak. Produk yang ditawarkan oleh Dev Coklat 

yaitu coklat olahan Truffle, Praline coklat, Coklat stik, Coklat Mint, Coklat bar, 

Customize coklat, dan Souvenir coklat. 

Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh Dev 

Cokelat dengan para pelanggannya terjadi bebarapa hal yang menimbulkan 

suatu kesenjangan yaitu apakah subyek perjanjian jual beli yang dilakukan di 

dunia maya ini sesuai dengan syarat subyektif suatu perjanjian. Syarat 

subyektif yang dimaksud adalah kecakapan para pihak. Seperti yang di 

                                                            
 9 Ibid, hal. 33. 
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maksudkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata diatur tentang empat syarat yang 

menentukan sahnya suatu perjanjian, yaitu : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

3. Suatu hal tertentu. 

4. Suatu sebab yang halal. 

Dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce sangat sulit 

menentukan seseorang yang melakukan transaksi telah dewasa atau tidak 

berada di bawah pengampuan karena proses penawaran dan penerimaan tidak 

secara langsung, akan tetapi hanya melalui media virtual yang rawan 

kamuflase, rekayasa dan penipuan.10 Dalam hal ini siapa saja dapat melakukan 

pra kontrak  pada merchant yang menawarkan produk pada catalog dalam 

sebuah album foto atau link dan tidak terbatas pada orang dewasa yang cakap 

untuk melakukan suatu perbuatan hukum tetapi juga bagi orang yang belum 

masuk ke dalam kategori cakap menurut undang-undang.11 Selain masalah 

kecakapan, kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi 

pelaksanaan prestasi .Dalam pelaksanaan kegiatan jual beli melalui online shop 

akan sangat mungkin terjadi wansprestasi. Wanprestasi yang dimaksud adalah 

barang tidak dikirim setelah terjadi deal transaksi dan dilakukan pembayaran.12 

Wanprestasi seperti itu biasanya disebut sebagai modus penipuan di internet 

yang termasuk kedalam Pelelangan Internet yaitu toko di dalam sebuah 

                                                            
 10 Yahya Ahmad Zein, Op Cit, hal. 59. 
 11 Ibid , hal. 33. 
 12 Anneahira, “Penipuan Bisnis Online”, http://www.anneahira.com/penipuan-bisnis-
online.html diunduh selasa 22 Maret 2011 pukul 14:08 WIB. 
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“Virtual marketplace” yang menawarkan banyak produk pilihan dengan 

perjanjian yang bagus. Setelah mengirim uang mereka, para konsumen 

mendapat barang yang tidak sesuai dengan barang yang dijanjikan atau barang 

yang jelek atau tidak semua dikirimkan.13  Hal itu dapat disebut wansprestasi, 

lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami 

kerugian dengan adanya keterlambatan pengiriman ataupun barang yang tidak 

seperti yang dijanjikan. 

Adapun pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan 

kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak menurut selakyaknya. 

Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan 

wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah 

lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam 

melaksanakan prestasi tidak menurut “sepatutnya/selayaknya”.14 

Menurut R. Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam : 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, 
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikannya, 
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, 
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.15 
 

Apabila timbul wanprestasi seperti yang dijelaskan diatas misalnya barang 

tidak dikirim setelah terjadi deal transaksi atau barang dikirim tidak sesuai 

yang dijanjikan berarti menyebabkan adanya sengketa diantara para pihak. 

Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kegiatan jual beli melalui 

                                                            
 13 Wonosari.com, “ Penipuan Terbanyak Dalam Internet”, http://www.wonosari.com/ 
t2927-10-penipuan-terbanyak-dalam-internet diunduh selasa 22 Maret 2011 pukul 14:28 WIB. 
 14 Yahya Harahap, Op Cit, hal. 60. 
 15 Subekti, 1985, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermassa, hal. 45. 
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sistem perdagangan transaksi eletronik di tinjau dari Undang-undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penyelesaian 

sengketa dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata atau dengan 

melalui arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa (Alternative 

Dispute Resolution atau ADR) lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang – 

undangan. Diajukannya gugatan perdata atau dengan melalui arbitrase atau 

ADR (Alternative Dispute Resolution) adalah bentuk upaya hukum yang dapat 

ditempuh para pembeli apabila penjual dalam hal ini merchant  tidak 

memenuhi prestasi sesuai yang dijanjikannya. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam 

hal ini terdorong untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi 

dengan judul “ TRANSAKSI ELEKTRONIK : Studi Tentang Kekuatan 

Mengikat dari perjanjian jual beli melalui Online Shop Dev Coklat“. 

 

B. PEMBATASAN dan PERUMUSAN MASALAH 

1. Pembatasan Masalah 

 Untuk memberikan kejelasan mengenai obyek yang menjadi fokus 

penelitian dalam penulisan hukum ini, menghindari masuknya hukum 

yang tidak berkaitan dengan penelitian ini dan menghindari perluasan 

masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup obyek yang akan dikaji 

dan agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari 

permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis 
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melakukan pembatasan pada aspek kegiatan jual beli produk Dev Coklat 

melalui online shop yang ada di jejaring sosial facebook. 

2. Perumusan Masalah 

 Sesuai dengan judul penelitian “TRANSAKSI ELEKTRONIK : Studi 

Tentang Kekuatan Mengikat dari perjanjian jual beli melalui Online Shop 

Dev Coklat “ , maka perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli melalui transaksi 

elektronik (online shop) antara konsumen dengan Dev Coklat? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam online 

shop antara konsumen dengan Dev Coklat? 

3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam e-commerce khususnya 

dalam jual beli melalui online shop Dev Coklat ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Dalam setiap aktivitas penulisan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang 

ingin dicapai dalam penyelenggaraan aktivitas tersebut. Hal ini lebih 

bermanfaat dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, apabila telah dirumuskan 

terlebih dahulu yaitu dapat dijadikan tolak ukur dan pegangan dalam 

penyelenggaraan suatu aktifitas, karena yang ingin dicapai pada dasarnya 

merupakan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sesuai dengan pernyataan 

diatas maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan: 
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a. Tujuan Obyektif 

1. Untuk mendeskripsikan keabsahan perjanjian jual beli melalui 

transaksi elektronik (online shop) antara konsumen dengan Dev 

Coklat. 

2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap konsumen 

dalam online shop antara konsumen dengan Dev Coklat. 

3. Untuk mendeskripsikan penyelesaian sengketa dalam e-commerce 

khususnya dalam jual beli melalui online shop Dev Coklat. 

b. Tujuan Subyektif 

1. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian. 

2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis  dibidang 

perjanjian transaksi elektronik yang termasuk kedalam hukum perdata 

khususnya mengenai tinjaun yuridis transaksi elektronik dalam online 

shop. 

3. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori tentang ilmu 

hukum yang sudah penulis peroleh, khususnya tentang teori – teori di 

bidang hukum perdata. 

4. Untuk memperoleh data yang penulis pergunakan dalan penyusunan 

skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan 

dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat 

yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada 

umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu : 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu hukum perdata khususya di bidang perjanjian jual 

beli melalui online shop. 

b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di dalam bidang 

hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang hukum 

perjanjian khususnya mengenai kegiatan jual beli melalui online shop. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung  

dengan hasil penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai hukum 

perjanjian jual beli melalui online shop. 

b. Memberikan wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai kegiatan jual beli melalui online shop. 
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E. METODE PENELITIAN 

1.  Jenis Penelitian 

 Penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan 

secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan obyek yang diteliti, yaitu 

keabsahan perjanjian jual beli dalam tansaksi melalui transaksi elektronik 

(online shop) antara konsumen dengan Dev Coklat, Perlindungan hukum 

terhadap konsumen dalam online shop antara konsumen dengan Dev Coklat 

dan penyelesaian sengketa dalam e-commerce khususnya dalam jual beli 

melalui online shop Dev Coklat. 

2.  Metode Pendekatan 

 Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 

pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, sebagai 

norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh 

pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga 

yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat.  

Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah ”terbatas” pada peraturan 

perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan obyek yang diteliti 

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, 

penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi  

peraturan perundang-undangan dan penemuan hukum in-concreto. 

3.  Jenis Data 

 Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang 

berbeda, yaitu : 
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a. Data Skunder 

 Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang 

merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, dalam 

hal ini berupa dokumen perjanjian yang dipergunakan dalam Online Shop 

Dev Coklat. 

b. Data Primer 

  Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari 

pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti yang dimaksudkan 

untuk dapat lebih memahami maksud, tujuan dan arti dari data eskunder 

yang ada. Data primer ini pada pelaksanaannya hanya berfungsi sebagai 

penunjang dari data skunder . 

4.  Lokasi Penelitian 

Yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah Dev Cokelat yaitu online 

shop yang ada di jejaring social Facebook yang mengolah bahan baku coklat 

menjadi snack coklat. Alasan saya memilih Dev Coklat karena selain saya 

telah mendapatkan ijin dari pemilik Dev Coklat itu sendiri juga karena Dev 

Coklat adalah salah satu merchant yang ada di jejaring sosial facebook yang 

notabene banyak dikunjungi oleh para pemilik akun jejaring sosial facebook. 

5.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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a. Wawancara 

 Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan 

dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses 

interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu 

pihak berfungsi sebagai pencari informasi (interviewer) sedangkan pihak 

lain berfungsi sebagai informan. 

 Wawancara yang penulis lakukan adalah melakukan tanya jawab 

dengan nara sumber yang terkait khususnya dengan merchant atau penjual 

mengenai pelaksanaan kegiatan jual beli produk Dev Cokelat melalui 

online shop yang ada dalam akun jejaring sosial facebook. 

b. Dokumentasi 

 Yaitu pengumpulan data yang mengacu pada dokumen-dokumen yang 

ada pada proses pelaksanaan jual beli produk Dev Cokelat melalui online 

shop. 

c. Penelitian Pustaka 

 Teknik penelitian pustaka sangat penting sebagai dasar teori maupun 

sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi 

kepustakaan melalui membaca dan mempelajari buku-buku literatur, 

naskah-naskah serta dokumen-dokumen yang ada hubunganya dengan 

masalah yang diteliti. 

6.  Metode Analisis Data 

 Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu  pembahasan yang 
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dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah 

diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-

doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. 

 Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan 

inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

persoalan yang menjadi obyek kajian.  Data yang terkumpul akan 

diidentifikasikan secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori Hukum 

Murni dari Hans Kelsen. 

 Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa 

pendikusian, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, 

dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diiventarisir, 

sehingga pada tahap akhir, akan ditemukan hukum in-concreto-nya. 

 

F. SISTEMATIKA PENELITIAN 

Dalam penelitian skripsi ini penulis berpedoman pada sistematika yang 

sesuai dengan buku Pedoman Penyusunan Skripsi. Sistematika skripsi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 
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1. Jenis Penelitian 

2. Metode Pendekatan 

3. Jenis Data 

4. Lokasi Penelitian 

5. Metode Pengumpulan data 

6. Metode Analisis Data 

F. Sistematika Skripsi 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Regulasi atau Pengaturan Hukum Perjanjian 

3. Syarat Sahnya Perjanjian 

4. Subyek dan Obyek Perjanjian 

5. Asas – Asas Perjanjian 

6. Lahirnya Perjanjian 

7. Wanprestasi 

8. Overmacht 

9. Risiko dalam perjanjian 

10. Akibat Perjanjian 

11. Berakhirnya Perjanjian 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli 
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1.  Pengertian Perjanjian Jual beli 

2.  Lahirnya Suatu Perjanjian Jual Beli 

3.  Sifat Perjanjian Jual Beli 

4.  Subyek dalam perjanjian jual beli 

5.  Obyek dalam perjanjian jual beli 

6.  Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli 

7.  Wanprestasi dalam perjanjian jual beli 

8.  Overmacht dalam perjanjian jual beli  

9.  Risiko dalam Jual Beli 

 

C. Upaya Hukum 

1. Gugatan perdata 

2. Arbitrase 

3. ADR (Alternative Dispute Resolution) 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik 

1. Pengertian Transaksi Elektronik 

2. Regulasi atau Pengaturan Hukum Transaksi Elektronik 

 

E. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online ( E-Commerce) 

1.  Pengertian E-Commerce 

2.  Jenis Transaksi dalam E-Commerce 

3.  Ruang Lingkup E–Commerce 
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4.  Keuntungan E-Commerce 

5.  Jual Beli melalui E-Commerce 

6.  Perjanjian E–Commerce 

7.  Lahirnya Perjanjian dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 

2008 

 

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Mengenai Online Shop Dev Coklat 

B. Keabsahan perjanjian jual beli melalui transaksi elektronik (online 

shop) antara konsumen dengan Dev Coklat 

C. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam online shop antara 

konsumen dengan Dev Coklat 

D. Penyelesaian sengketa e-commerce dalam jual beli melalui online 

shop Dev Coklat 

 

BAB IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 


