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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada saat internet pertama kalinya diperkenalkan, pemakrasarnya  

mungkin tidak pernah menduga bahwa dampaknya di kemudian hari akan 

sedemikian hebat. Sebelumnya manusia hanya membayangkan bahwa itu 

adalah suatu globalisasi dunia. Fakta ketika batasan geografis yang membagi 

bumi menjadi beberapa negara akan pudar dan hilang. Secara perlahan-lahan 

usaha tersebut mulai dilakukan yaitu dengan cara membuka perdagangan 

dunia seluas-luasnya tanpa proteksi dari pemerintah atau pihak lain yang 

mengatur mekanisme jual beli. Perkembangan internet menciptakan 

terbentuknya suatu dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya. 

Adanya dunia maya menyebabkan setiap individu lain tanpa ada batasan 

apapun yang menghalangi. Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek 

sosial, dimana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Hal ini 

secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor bisnis. Perkembangan 

internet menyebabkan terbentuknya sebuah dunia baru yang lazim disebut 

dunia maya. Sehingga globalisasi yang sempurna sebenarnya telahg berjalan 

di dunia maya yang menghubungkan seluruh komunitas digital. Seluruh 

aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet, sektor 

bisnis merupakan yang paling terkena dampak dari perkembangan teknologi 

informasi dan telekomunikasi serta paling cepat tumbuh. 
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Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya 

pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk 

ke dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis 

terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah Elektronik Commerce 

atau biasa disebut dengan e-commerce. Elektronik Commerce yang 

selanjutnya dalam penulisan ini disebut e-commerce dapat diartikan secara 

gramatikal sebagai perdagangan elektronik, maksud dari perdagangan 

elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan 

menggunakan internet sebagai medianya. Selain itu e-commerce juga dapat 

diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau 

direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website 

yang dapat menyediakan layanan get and deliver.1 Perkembangan saat ini 

semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai 

macam transaksi jual beli melalui media elektronik.  

Pada prinsipnya e-commerce menyediakan infrastruktur bagi 

perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju 

lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang 

(time and space) yang selama ini menjadi isu utama. Peluang untuk 

membangun jaringan dengan berbagai institusi lain harus dimanfaatkan 

karena dewasa ini persaingan sesungguhnya terletak bagaimana sebuah 

perusahaan dapat memanfaatkan e-commerce untuk meningkatkan kinerja 

dalam bisnis inti yang digelutinya.2 

                                                            
1http://r-marpaung.tripod.com/ElectronicCommerce.doc 
2Ricardus Eko Indrajit, 2001, E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya, Jakarta: PT Elex 
Media Komputindo 
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Di Indonesia, pemerintah yang digawangi oleh Departemen 

Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) membidani lahirnya Undang-

Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Sedangkan di Kota Surakarta digawangi oleh Dinas Komunikasi dan 

Informasi (Diskominfo). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

lebih khusus pada BAB V Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 menciptakan 

suatu rezim aturan baru bidang transaksi elektronik yang selama ini kosong. 

Meskipun aturan tentang transaksi elektronik tidak diatur secara khusus 

dalam suatu undang-undang, keberadaan pasal ini sangat penting untuk 

memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna sarana e-

commerce. Terlebih dahulu saat ini pemerintah tengah mematangkan lahirnya 

peraturan pemerintah di bidang transaksi elektronik. 

Perjanjian jual beli online e-commerce yang dilakukan oleh para 

pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi 

perjanjian jual beli online tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya 

pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut 

diantara pihak dilajukan secara elektronik. Perjanjian jual beli online antar 

pihaknya dilakukan dengan mengakses web yang disediakan, berisi klausul 

atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak kedua 

atau pihak lain (pembeli) tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti 

perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan 

elektronik atau diginal signature, sehingga para pihak tidak perlu bertemu 

langsung untuk mengadakan suatu perjanjian. Menurut Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 
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Angka 2, tanda tangan elektronik atau digital signature adalah tanda tangan 

adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, 

terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan 

sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 

Suatu perjanjian jual beli online melalui internet dianggap sah apabila 

memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, pemenuhan atas syarat 

tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian 

juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga 

pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini 

kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka 

penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang sudah disepakati. 

Sedangkan asas kepercayaan di dalam jual beli online para pihknya 

timbul dengan sendirinya dengan menguntungkan satu sama lain dan tidak 

merugikan satu sama lain. Asas kepercayaan ini sangatlah penting bagi 

masing-masing kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli online 

melalui media lektronik karena sangat menunjang didalam proses tersebut 

agar tercipta prestasi yang diinginkan oleh kedua belah pihak dengan 

memungkinkan komuniaksi global dan memiliki akses terhadap informasi 

secara luas. Hal yang menarik untuk melihat bagaimana menampung 

perikatan yang menggunakan jalur internet atau perdagangan melalui internet. 

Dalam peraturan mengenai perjanjian atau perdagangan yang ada dalam 

perundangan lebih fleksibel dalam menghadapi transaksi e-commerce. 

Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, jual beli online melalui 

media elektronik atau e-commerce menimbulkan perikatan antara pihak untuk 
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memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak 

dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat. Seiring dengan 

perkembangan e-commerce, semakin bertambah juga permasalahan yang 

timbul akibat maraknya e-commerce tersebut. Salah satu permasalahan yang 

timbul yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang 

terlibat dalam e-commerce tersebut. 

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai Transaksi Jual Beli 

online melalui media elektronik yang khususnya ditinjau dari KUHPerdata 

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik 

dengan mengambil judul : “Asas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli 

Online (Perspektif KUHPerdata dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik)”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dari uraian diatas yang perlu diuangkap adalah permasalahan yang 

terkait dengan asas kepercayaan diantara kedua belah pihak dalam transaksi 

jual beli online melalui media lektronik. Untuk itu penulis membatasi pada 

wilayah lokasi penelitian yaitu para penjual online di wilayah Kota Surakarta 

dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli. 

 

C. Rumusan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini menjadi jelas 

diperlukan suatu rumusan, maka penulis tertarik untuk membahas 
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permasalahan tersebut dengan menitik beratkan pada rumusan masalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana Implementasi Asas Kepercayaan Dalam Jual Beli Online 

Melalui Media Elektronik ? 

2. Bagaimana Keabsahan Jual Beli Online Melalui Media Elektronik Dalam 

Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik ? 

  

D. Tujuan Penelitian  

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang hendak 

dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeberikan arah dalam 

melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin 

dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Obyektif 

a) Untuk mengetahui secara jelas bagaimana proses transaksi jual beli 

elektronik dilakukan. 

b) Untuk mengetahui secara jelas pihak-pihak yang terkait dengan 

transaksi jual beli. 

c) Untuk mengetahui secara jelas teori-teori hukum yang berlaku dalam 

transaksi jual beli elektronik. 

d) Untuk mengetahui secara jelas kelebihan dan kelemahan transaksi 

jual beli elektronik. 

e) Untuk mengetahui secara jelas bagaimana penyelesaian secara 

hukum jika terjadi wanprestasi. 
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2. Tujuan Subyektif 

a) Menambah pengetahuan untuk penulis mengenai pelaksanaan 

transaksi jual beli dan juga perbandingan hukum antara KUHPerdata 

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

b) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat 

yang didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a) Untuk memberikan sumbangan pikiran dalam mengembangkan Ilmu 

Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya 

b) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama 

menjalankan kuliah Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta serta memberikan landasan untuk 

penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 

b) Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai 

bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. 
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c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang 

terkait dengan masalah yang diteliti. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat mengetahui 

bahwa dalam perjanjian jual beli online diatur sebelum waktu penyerahan 

ditanggung oleh penjual atau bersama sesuai kesepakatan dan juga terhadap 

debitur yang telah dianggap melakukan wanprestasi tidaklah harus dengan 

surat perintah dalam hal penetapannya. Jual beli merupakan suatu perjanjian, 

karena lahirnya jual beli harus didahului oleh adanya perjanjian. Jual beli 

merupakan perjanjian timbal balik dimana pihak penjual berjanji untuk 

menyerahkan hak milik atas suatu benda sedangkan pembeli berjanji untuk 

membayar harganya yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari 

perolehan hak milik tersebut.3 

Transaksi online ini terdapat dalam media elektronik yang secara fisik 

tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi dan keberadaan 

media ini dalam public network atas sistem yang berlawanan dengan private 

network. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai definisi perdagangan 

secara elektronik yaitu perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan 

melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Sementara itu, 

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik menjelaskan pula mengenai definisi dari Kontrak 
                                                            
3Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Liany, 1987, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di 
Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, Hal 1. 
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Elektronik yaitu dokumen elektronik yang membuat transaksi dan atau 

perdagangan elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, prinsip-prinsip model law on 

electronic, menjelaskan bahwa :4 

1. Segala bentuk informasi elektronik dalam bentuk data elektronik 

memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum. 

2. Dalam hal adanya suatu informasi harus dalam bentuk tertulis, maka 

suatu data elektronik dapat memenuhi syarat. 

3. Dalam hal tanda tangan, maka tanda tangan elektronik itu merupakan 

tanda tangan yang sah. 

4. Dalam hal kekuatan pembuktian data yang bersangkutan, maka data 

elektronik berupa message memiliki kekuatan dalam pembuktian. 

Jadi, apa yang digariskan dalam prinsip-prinsip model law on 

electronic, maka segala informasi, data, tanda tangan dan hal-hal lain yang 

dijadikan sebagai alat bukti yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat. Segala bentuk informasi elektronik dalam bentuk data 

elektronik memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum. 

Di dalam hukum perdata, ada beberapa macam perikatan, salah satunya 

adalah jual beli. Dalam jual beli ini, dilakukan suatu transaksi jual beli. 

Transaksi jual beli merupakan tahap yang paling penting karena dalam 

transaksi jual beli terdapat kesepatan diantara kedua belah pihak yang mana 

kesepakatan tersebut didasari dengan asas kepercayaan untuk pemenuhan 

                                                            
4Harso Wijaya, 2005, Tinjauan Hukum MengenaiWanprestasi Dalam Jual Beli Secara Elektronik 
Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terntang Perikatan, 
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Hal 35. 
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suatu prestasi diantara kedua belah pihak yang menentukan berlangsungnya 

transaksi jual beli yang akan terjadi. Dalam penelitian ini akan meninjau 

bagaimana implementasi dalam asas kepercayaan tersebut kemudian  

keabsahan transaksi jual beli menurut KUHPerdata dan menurut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Setelah dilakukannya peninjauan dari masing-masing peraturan, maka dapat 

diketahui bagaimana masing-masing keabsahan pengaturan dalam transaksi 

jual beli dari dua peraturan tersebut. 

  

G. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya 

dalam suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan 

tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Pengertian Metode penelitian suatu 

tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik 

yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara untuk melakukan suatu 

prosedur. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-

cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-

lingkungan yang dihadapinya.5 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada 

metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu 

atau gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa. Adapun metode yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

                                                            
5Soerjono Soekanto, 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Press, Hal 5-6 
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1. Jenis Penelitian 

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini 

termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. 

Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari 

bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Adapun 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan 

data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala 

lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas 

hipotes-hipotes agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. 

Sedangkan ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan 

melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta 

informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-

bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu 

kesimpulan dakam hubungannya dengan maslah yang diteliti. 

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau data sekunder 

belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian 

hukum kepustakaan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam 

penelitian normatif ini adalah keabsahan peraturan hukum yang 

membandingkan antara KUHPerdata dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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2. Sifat Penelitian 

Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif, dimana penelitian ini penulis bermaksud 

menggambarkan mengenai obyek dan sebagai penelitian yang berusaha 

menggambarkan tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya dengan cara 

mengumpulkan data, menyusun data, mengklarifikasi data serta serta 

menginterprestasikan. Penegrtian penelitian deskriptif menurut Soerjono 

Soekanto adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan daqta yang 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.6 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 

sekunder, yaitu data atau informasi yang di dapat dari sejumlah 

keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan 

merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah 

dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, 

koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian 

yang akan dibahas. 

4. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu 

tempat dimana diperoleh data sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini, meliputi : 

 

                                                            
6Soerjono Soekanto, Ibid, Hal 10 
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a. Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan 

mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini 

adalah KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.7 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, 

makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti.8 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa indonesia, 

kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang 

relevan dengan penellitian ini.9 

5. Teknik pengumpulan data 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, 

yang dilakukan dengan cara mencari, mengintevigasi dan mempelajari 

asas kepercayaan jual beli online melalui media elektronik perspektif 

                                                            
7Sri Mamudji, 2006. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hal 13 
8Ibid 
9ibid 
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KUHPerdata dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan transaksi elektronik. Adapun instrument pengumpulan 

yang digunakan berupa from dokumentasii, yaitu suatu alat 

pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-foormat khusus, 

yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh 

selama kejadian dilakukan. 

b. Studi Lapangan 

Studi Lapangan dengan cara memperoleh data yang berisifat 

primer. Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi 

objek penelitian dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

cara wawancara. 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasidengan 

bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan 

suatu proses interaksi dan komunikasi. Peneliti akan melakukan tatap 

muka dengan narasumber untuk mengajukan suatu pertanyaan.  

6. Teknik analisis data 

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini 

dimaksud agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan 

reabilitas yang cukup tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk 

menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang telah 

kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian 

ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut 

lebih dapat dipertanggung jawabkan. 
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Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian ini, digunakan 

silogisme deduktif dengan metode : 

a. Interpretasi Gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah 

atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. jadi, untuk 

mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan 

undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya 

menurut bahas umum sehari-hari.10 

b. Interpretasi Sistematis, yaitu menafsirkan perundang-undangan 

dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum dan undang-

undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.11 

Dalam penelitian hukum ini permasalahan hukum dianalisis dengan 

metode silogis dan interpretasi. Metode interpretasi atau penemuan hukum 

yang memberikan penjelasan tentang teks Undang-Undang, agar ruang 

lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada 

peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan 

tersebut untuk merealisasi fungsi agar hukum positif itu berlaku.12 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika 

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum 

maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun 

sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap-tiap bab 

terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan 

pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. 
                                                            
10Soedikno Mertokusumo, 2004,Mengenal Hukum(Suatu Pengantar). Yogyakarta : Liberti Hal 57 
11Ibid, Hal 49 
12Dr. Johny Ibrahim, S.H.,M.Hum, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Jawa 
Timur : Banyumedia, Hal 219 
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H. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dan jelas dari 

penulisan skripsi ini serta memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang 

terkandung dalam skripsi ini, adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini 

terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu adalah sebagai berikut : 

Dalam bab I pendahuluan ini menyantumkan mengenai latar belakang, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan hukum. 

Tinjauan Pustaka menjadi judul bab II yang didalamnya 

menyantumkan tentang pengertian perjanjian, unsur–unsur perjanjian, syarat-

syarat perjanjian, asas-asas dalam perjanjian. Tinjauan umum tentang 

transaksi jual beli online yang mencakup pengertian jual beli, pengertian jual 

beli online, pihak-pihak dalam transaksi jual beli online, ruang lingkup dan 

dasar dalam transaksi online, unsur–unsur dalam definisi jual beli online, 

syarat jual beli online, mekanisme dan karakteristik jual beli online. Tinjauan 

Hukum Transaksi Online Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 

Dalam bab III ini penulis memaparkan hasil penelitian dan membahas 

permasalahan yang ditentukan sebelumnya yaitu bagaimana implementasi 

asas kepercayaan dalam jual beli online melalui media elektronik dan 

keabsahan jual beli online melalui media elektronik dalam Perspektif KUH 

Perdata dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik  



17 
 

Bab IV sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran yang merupakan 

jawaban dari permasalahan yang menjadi obyek penelitian yang penulis 

tuangkan dalam skripsi ini. 

 


