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MOTTO 

 

 Kemurnian cinta justru ada ketika kita tidak takut untuk kehilangannya, 

pembuktian cinta justru ada hanya dalam jalannya masa, dan cinta yang 

sebenarnya justru adalah ketika kita tidak harus memilikinya. Nikmatilah 

cinta selagi engkau bisa, teguklah alirannya yang halus dan 

menghanyutkan, tetapi sesekali lagi relakan dia pergi kapanpun dia 

menghendaki. 

 Seseorang yang kita pikir adalah milik kita ternyata dia bukan benar-benar 

milik kita. Kita memiliki hatinya, cintanya, raganya dan tubuhnya tapi kita 

tak akan pernah memiliki jalan hidupnya. 

 Hidup adalah pilihan, KEBAHAGIAAN adalah saat kita mau berusaha 

berbagi suka, duka, tawa, canda, BAHAGIA, adalah saat kita mau dan 

mampu mensyukuri apa yang kita dapat dan alami, kita lihat, dengar dan 

rasakan. Menjadi dewasa bukan hanya karena umur panjang, tetapi karena 

pengetahuan, kesabaran, nikmat, kerendahan hati dan setia. 

 Yakin dan percaya sesuatu akan indah jika sudah tepat pada waktunya. 
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ABSTRAK 
 

GALIH YOGI MEGANDARI. C100110058. 2015. ASAS KEPERCAYAAN 
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (PERSPEKTIF 
KUHPERDATA DAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI 
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK). Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2015  

 
Penelitian hukum ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai 

implementasi asas kepercayaan dalam jual beli melalui media elektronik selain itu 
juga mengenai keabsahan jual beli melalui media elektronik dalam perspektif UU 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian 
yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. 

Berdasarkan penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi jual 
beli melalui elektronik yang dilakukan oleh peneliti tidak dapat dilakukan oleh 
setiap orang. Terdapat hubungan yang positif antara kepercayan pada penjual 
dengan pembeli dalam keputusan pembelian melalui internet. Terdapat penerapan 
asas-asas hukum dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik yang 
dilakukan oleh penjual (merchant) dan pembeli atau konsumen. Asas-asas yang 
diterapkan dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik adalah asas 
beritikad baik, asas kepercayaan, asas kepribadian, asas kebebasan berkontrak, 
asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, dan asas kepastian hukum. 
Keabsahan pihak-pihak yang melakukan transaksi bahwa sang konsumen adalah 
seorang pelanggan yang sah pada suatu perusahaan penyelenggara sistem 
pembayaran tertentu atau kartu kredit seperti Kualiva dan Stand Card dan 
keabsahan keberadaan pedagang itu sendiri. Sedangkan keabsahan data transaksi 
merupakan data transaksi itu oleh penerima diyakini dibuat oleh pihak yang 
mengaku membuatnya (biasanya sang pembuat data tersebut membutuhkan tanda 
tangannya). Hal ini termasuk pula jaminan bahwa tanda tangan dalam dokumen 
tersebut tidak bisa dipalsukan atau diubah. 
 
Kata Kunci:Kepercayaan , Transaksi , Online 
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ABSTRACT 
 

GALIH YOGI MEGANDARI. C100110058. 2015. PRINCIPLES OF TRUST 
IN THE TRANSACTION PURCHASE ONLINE (PERSPECTIVE Civil Code 
and the Law No. 11 OF 2008 ON INFORMATION AND ELECTRONIC 
TRANSACTIONS). Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta. 
2015. 
 

It examines the legal research and answer the problems concerning the 
implementation of the principle of trust in the buying and selling through 
electronic media but it is also about the validity of the sale and purchase through 
electronic media in the perspective of Law No. 11 Year 2008 on Information and 
Electronic Transactions. 

In this paper uses normative legal research. Research conducted by the 
authors is descriptive. Date collection techniques in this study using literature 
study and field study 

Based on the study concluded that the implementation of the sale and 
purchase transactions through electronic conducted by researchers can not be 
done by everyone. There is a positive relationship between trust in the seller to the 
buyer in the purchase decision over the internet. There is the application of legal 
principles in the implementation of electronic transactions through the purchase 
made by the seller (merchant) and the buyer or consumer. The principles are 
applied in the implementation of electronic transactions through the purchase is 
the principle of good faith, the principle of trust, personality principle, the 
principle of freedom of contract, konsensualisme principle, the principle of 
binding force, and the principle of legal certainty. The validity of the parties to a 
transaction that the consumer is a legitimate customer to a company organizing 
specific payment system or credit card as Kualiva and Stand Card and the validity 
of the existence of the merchant itself. While the validity of the transaction data is 
transaction data that the recipient is believed to be made by the parties claiming 
to make it (usually the creator of this data requires the signature). It also includes 
a guarantee that the signature on the document can not be falsified or altered. 

 
Keywords: Trust, Transaction, Online 
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