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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kegiatan perdagangan atau jual beli merupakan jenis kegiatan yang 

sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan 

dengan dasar suka sama suka. Perdagangan atau jual beli secara bahasa 

(laughatan) berasal dari bahasa Arab yaitu al-bai‟, at-tijarah, al-mubadalah 

artinya “mengambil, memberi sesuatu atau barter.”
1
  

Bentuk jual beli sering disebut juga sebagai kegiatan perniagaan. 

Kegiatan tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

perubahan sosial. Dalam masyarakat primitif bentuk jual-beli yaitu tukar 

menukar barang yang tidak sejenis. Namun sistem tersebut perlahan 

ditinggalkan setelah mereka mengenal uang sebagai alat untuk tukar-menukar. 

Dalam Islam kegiatan perniagaan sering dikenal dengan istilah 

muamalah. Pengertian dari muamalah itu sendiri adalah tukar-menukar barang 

atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual 

beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok 

tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Muamalah difahami sebagai hukum yang 

berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut 

harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka.
2
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Terdapat dua hal yang menjadi ruang lingkup dari muamalah yaitu:
3
 

1. Bagaimana transaksi itu dilakukan. Hal ini menyangkut dengan etika 

(adabiyah) suatu transaksi, seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada 

keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-

masing, kejujuran atau tidak ada penipuan, pemalsuan, penimbunan dan 

segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya 

dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat. 

2. Apa bentuk transaksi itu. Ini menyangkut materi (madiyah) transaksi yang 

dilakukan, seperti jual beli, gadai dan jaminan, pemindahan utang, 

perseroan harta dan jasa, sewa menyewa dan lain sebagainya. 

Islam telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk 

kemaslahatan umum. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dibolehkan 

oleh Allah SWT adalah jual-beli sebagaimana dalam firmanNya: 

1. QS al-Baqarah (2): 275 

“Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” 

2. QS an-Nisa (4 ): 29 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang 

kepadamu.” 

 

Wujud dari hukum jual-beli adalah rangkaian penyerahan hak dan 

kewajiban dari pihak-pihak yang saling berjanji, yaitu penjual dan pembeli. 

Penyerahan yang dimaksud adalah penyerahan barang oleh penjual untuk 
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menjadi kekuasaan dan kepemilikan dari pembeli. Dalam jual-beli, kewajiban 

penjual adalah untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Adanya perjanjian 

jual-beli maka hak milik dari benda yang dijual belum pindah hak miliknya 

kepada si pembeli. Pemindahan hak milik akan terjadi apabila barang yang 

dimaksud telah diberikan ke tangan pembeli. Selama penyerahan belum 

terjadi, maka hak-hak milik barang tersebut masih berada dalam kekuasaan 

pemilik atau penjual. Tujuan utama dari jual-beli ialah memindahkan hak 

milik atas suatu barang dari seseorang tertentu kepada orang lain.
4
 

Dewasa ini, perkembangan teknologi telah memacu perubahan 

individu, salah satunya dalam hal kebiasaan melakukan transaksi jual-beli. 

Apabila dahulu transaksi jual beli harus dilakukan secara konvensional atau 

tatap muka, saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi 

dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media online.
5
 

Transaksi jual-beli online atau yang sering dikenal dengan istilah e-commerce, 

saat ini sangat berkembang pesat di kalangan masyarakat, sebagai dampak 

semakin berkembangnya teknologi yang makin maju dan canggih serta 

semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Saat ini banyak 

pelaku usaha dan konsumen yang melakukan transaksi jual-beli melalui media 

online, karena hal itu dirasa praktis dan efisien dalam hal waktu dan tempat, 

faktor lain yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan jual beli berbasis 

online ini yaitu karena pelaku usaha bisa menekan biaya pemasaran, distribusi 
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dan lain lain sehingga pelaku usaha hanya memerlukan modal yang relatif 

sedikit dalam menjalankan bisnisnya. Media yang sering digunakan dalam 

melakukan kegiatan e-commerce diantaranya situs jual beli dan sosial media. 

Adapun situs yang sering digunakan untuk melakukan kegiatan e-commerce 

antara lain: Shoppee, Lazada, Zalora, OLX dan sebagainya. Sementara itu 

untuk kegiatan e-commerce dengan menggunakan sosial media antara lain: 

Instagram, Facebook, Twitter, BBM, Line hingga WhatsAp. Situs-situs atau 

sosial media tersebutlah yang sering digunakan masyarakat dalam melakukan 

kegiatan e-commerce. 

Pembayaran e-commerce melibatkan beberapa pihak selain pembeli 

dan penjual. Cara pembayaran yang sering digunakan yaitu melalui kartu 

kredit, kartu debit dan transfer antar rekening. Selain itu proses pembayaran 

juga sering kali dilakukan di tempat jual-beli produk atau jasa tersebut atau 

yang dikenal dengan istilah Cash On Delivery (COD). 

Transaksi e-commers memang memudah dan praktis tanpa adanya 

tatap muka antara penjual dan pembeli, namun ada beberapa kelemahan dalam 

transaksi e-commerce, yaitu pembeli tidak dapat melihat langsung kondisi 

barang yang ingin dibeli karena tidak adanya tatap muka antara penjual dan 

pembeli, besar kemungkinan jika terjadi kekecewaan saat barang sudah 

diterima oleh konsumen, pihak konsumen tidak dapat mengklaim karena 

berada dipihak yang lemah, konsumen hanya menjadi obyek yang 

dieksploitasi dari produsen. Kalaupun terjadi klaim, pada kasus-kasus yang 

sering terjadi, produsen akan berkilah jika produk yang dijualnya sudah 
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dengan rinci diberi spesifikasi.
6
 Selain itu banyak perusahaan di internet yang 

tidak memiliki alamat secara fisik, sehingga menyulitkan konsumen untuk 

mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan.
7
 

Menurut data dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) 

pada tahun 2016, sebanyak 30 persen dari total 130 juta pengguna yang 

melakukan transaksi via internet di Indonesia merasa belum mendapatkan 

keamanan dalam pengalaman bertransaksi online.
8
 Salah satunya pengaduan 

kekecewaan konsumen dalam kegiatan e-commerce yaitu mengenai protes 

kepada Lazada (situs jual beli online), salah satu iklan yang muncul di  

e-commerce tersebut menampilkan visual smartphone terbaru Xiaomi, Redmi 

Note 5A, tetapi pada kenyataannya iklan justru menjual tempered glass alias 

anti gores untuk Redmi Note 5A, atas kejadian tersebut konsumen banyak 

yang merasa tertipu atas iklan tersebut.
9
 Selain konsumen, beberapa pelaku 

usaha juga merasa kurang puas dan kecewa lantaran masih banyak kekurangan 

atau masalah-masalah dalam melakukan kegiatan e-commerce, salah satunya 

berkaitan dengan adanya orderan fiktif yang diterima oleh para pelaku usaha, 

tidak jarang pula pelaku usaha menanggung kerugian yang tidak sedikit.
10

 

Laporan dari ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 
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mengunggkapkan, situs belanja online atau e-commerce mendominasi 

pengaduan konsumen sepanjang tahun 2017. YLKI menerima pengaduan 

konsumen toko online sebanyak 101 aduan. Permasalahan yang sering 

diadukan kepada YLKI adalah pesanan barang yang tak kunjung sampai, cacat 

produk, sulitnya proses pengembalian barang, hingga proses refund atau 

pengembalian uang.
11

 

Masyarakat menganggap permasalahan e-commerce ini sering 

dipandang sebagai hal biasa, namun jika merujuk pada fenomena-fenomena 

yang ada, terlihat jelas permasalahan e-commerce semakin lama semakin 

kompleks, padahal dalam hakikatnya kegiatan jual beli online atau  

e-commerce bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan 

kegiatan jual beli tanpa adanya tatap muka secara langsung, namun dalam 

kenyataannya masih banyak para pihak yang kurang fair dalam melakukan 

kegiatan e-commerce. Aturan yang mengatur kegiatan e-commerce itu sendiri 

salah satunya adalah adanya itikad baik terhadap para pihak yang melakukan 

kegiatan tersebut, aturan lainnya seperti terdapat di dalam ketentuan Pasal 9 

UU ITE dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang menawarkan produk 

melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan 

benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang 

ditawarkan.
12

 Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1) UU ITE mewajibkan setiap 

pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik harus disertai oleh 
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lembaga sertifikasi keandalan. Tidak hanya itu, dalam penyelenggaraan  

e-commerce, penyelenggara agen harus memperhatikan prinsip-prinsip antara 

lain:
13

 

a. Itikad Baik 

b. Prinsip kehati-hatian 

c. Transparasi 

d. Akuntabilitas  

e. Kewajaran  

 

Berdasakan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian studi kasus dengan judul “Tinjauan Yuridis  

(e-commerce) Ditinjau dari Hukum Islam dan UU ITE”. 

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang di atas, agar 

tidak terjadi kerancauan maka dalam hal ini penulis membatasi kajian 

ruang lingkup penelitian hanya mengenai pelaksanaan e-commerce 

ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan relevansinya terhadap UU 

ITE untuk mengetahui keabsahannya dan mengetahui maslahat ataupun 

Mudharatnya serta mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam 

hal ini lebih memprioritaskan terhadap konsumen. 

2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah berupa rumusan dalam bentuk kalimat 

yang tidak terlalu panjang dan bersifat pertanyaan.
14

 Dengan merumuskan 

masalah sebagai berikut: 
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a. Apakah hukum jual beli online atau e-commerce dibolehkan di Hukum 

Islam? 

b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak, khususnya 

kepada konsumen dalam melakukan kegiatan e-commerce? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian hukum itu bertujuan untuk dapat membina kemampuan dan 

keterampilan para mahasiswa dan para sarjana hukum dalam mengungkap 

kebenaran ilmiah yang objektif, metodik dan sistematik.
15

 Tujuan dari 

penelitiian ini antara lain: 

1. Untuk mengkaji bagaimana keabsahan e-commerce jika dilihat dari hukum 

Islam mengetahui kemaslahatannya ataupun mudharatnya. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak 

dalam transaksi secara elektronik (e-commerce) berdasarkan hukum Islam 

dan UU ITE. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Untuk mengembangkan kontribusi pemikiran dan untuk menambah 

khazanah pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, hasil dari penelitian dapat dijadikan pengalaman 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui jual-beli melalui online (e-

commerce) ditinjau dari aspek hukum Islam dan UU ITE.  
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b. Bagi pembaca, menjadi bahan acuan terkait dengan jual-beli online  

(e-commerce) sesuai dengan hukum Islam dan UU ITE serta 

mengetahui hak-hak konsumen dalam transaksi jual-beli online  

(e-commerce). 

 

E. Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip dasar jual-beli atau perdagangan pada Islam adalah adanya 

unsur kebebasan dalam melakukan transaksi (tijaratan „an taradhin) dengan 

mengindahkan keridhaan dan melarang pemaksaan. Begitu pentingnya 

masalah jual-beli atau perdagangan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda: 

“Tis‟ ah al-asy‟ ari al-rizki min al-tijjarah”, bahwa perolehan rezeki itu 90% 

adalah berasal dari jual-beli atau perdagangan.
16
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HASIL 



10 

 

 Hakikatnya perjanjian jual beli biasanya dilakukan oleh kedua belah 

pihak atau para pihak. dalam perjanjian jual beli konvensional ada pihak 

penjual dan pembeli, tidak jauh berbeda dengan perjanjin e-commerce, yaitu 

terdapat para pihak dalam melakukan perjanjian tersebut. Adapun kegiatan  

e-commerce, pelaku usaha memasarkan produknya melalui media internet, 

karena internet dapat menjangkau seluruh yuridiksi hukum negara-negara di 

dunia, yang berlawanan dengan indikator positif itu adalah sejumlah faktor 

yang secara terpadu efektif merugikan hak-hak konsumen. Salah satu faktor 

ini adalah bahwa produk yang dipasarkan tidak layak dan tidak pula sesuai 

dengan apa yang dipromosikan oleh pelaku usaha, sehingga hak-hak 

konsumen sering diabaikan oleh mereka. 

Adapun disyariatkannya jual beli adalah seorang muslim bisa 

mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada di tangan 

saudaranya tanpa ada kesulitan yang berarti. 

Jual beli online itu sendiri telah diatur di dalam Undang Undang 

Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Dalam 

undang-undang a quo telah dijelaskan mengenai syarat untuk melakukan 

transaksi secara elektronik. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yaitu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan 

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisanya.
17
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1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris, 

pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa 

dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan 

bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer 

yang diperoleh di lapangan. 

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunkan adalah penelitian kualitatif. Bodgan 

dan Taylor mendefinisikan penelitian kualititatif sebagai penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan pelaku yang dianggap mengetahui tentang informasi yang 

diperlukan dalam penelitian.
18

 

3. Lokasi Penelitian 

Untuk kepentingan analisis dan pengumpulan data maka penelitian 

dilakukan di Surakarta.  

4. Sumber Data  

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam 

melaksanakan penelitian ini adalah: 

a. Primer 

Sumber data primer diperoleh dari proses wawancara terhadap 

narasumber yang dianggap mengetahui segala informasi yang 

diperlukan dalam penelitian.  
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Yang tertuju pada subjek-subjek tertentu, yang mengetahui 

masalah yang sedang diteliti, diantara pihak-pihak tersebut antara  

lain: 

1) Para pihak penjual/produsen jual beli online (e-commerce). 

2) Konsumen jual beli online (e-commerce). 

3) Kurir / Jasa pengirim barang.  

b. Sekunder  

Data sekunder adalah seluruh informasi tertulis tentang hukum 

yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang 

relevan dengan permasalahan hukum. 

c. Tersier 

Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

1) Bahan Hukum Primer 

Al-Qur‟an dan Hadits serta undang-undang tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Buku-buku, jurnal atau hasil-hasil penelitian, literatur-literatur dan 

pendapat pakar hukum. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Kamus Hukum dan ensiklopedia.  

5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Studi Pustaka 
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Dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis, 

mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku yang 

berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. 

b. Wawancara  

Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

responden. Sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan 

jawaban yang disesuaikan dengan sumber data.  

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam rangka mempermudah dan memahami pembahasan yang telah 

dibuat. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli dari Aspek Hukum Islam 

B. Tinjauan Umum Jual Beli Online E-Commerce  

C. Tinjauan Umum Mengenai Kegiatan e-commerce dari Aspek 

Hukum Islam 
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D. Tinjauan Umum mengenai Relevansi e-commerce dari Sudut 

Hukum Islam dan UU ITE. 

E. Tinjauan Umum mengenai Para Pihak dan Perlindungan Hukum 

dalam Melakukan Transaksi e-commerce. 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Keabsahan Kegiatan Jual Beli Online atau e-commerce. Dilihat 

dari Hukum Islam 

B. Perlindungan kepada Para Pihak yang Melakukan Kegiatan  

e-commerce. 

BAB IV: PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran




