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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Seiring dengan perkembangan teknologi, berkembang pula tingkat 

kebutuhan masyarakat dengan berbagai tata cara pemenuhan kebutuhan 

yang dapat dilakukan. Pada masa dahulu dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya, setiap masyarakat melakukan berbagai transaksi dalam bentuk 

transaksi konvensional. Transaksi konvensional merupakan transaksi 

dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan barang yang 

akan dijual berada di dekat pembeli. Namun pada masa kini dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, transaksi 

dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak hanya dapat dilakukan dengan 

cara transaksi konvensional tetapi dapat pula dilakukan secara online. 

Transaksi secara online merupakan kegiatan perdagangan yang 

menggunakan media internet. Transaksi online dapat pula disebut sebagai 

electronic commerce.
1
 

      Internet (interconnection network) merupakan salah satu bentuk 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang biasa disebut 

dunia maya. Internet merupakan salah satu media elektronik yang dapat 

digunakan untuk berbagai kegiatan diantaranya menjelajah (browsing), 

mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi 

melalui situs jejaring sosial dan dapat digunakan pula untuk perdagangan.  
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      Transaksi secara online berbeda dengan transaksi konvensional. 

Transaksi online dapat lebih efektif dan efisien untuk dilakukan karena 

memungkinkan suatu keadaan dimana seseorang dapat melakukan jual beli 

dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun tanpa harus bertatap muka 

secara langsung sebagaimana yang terjadi pada transaksi konvensional. 

Transaksi online didasarkan pada rasa kepercayaan satu sama lain dengan 

melakukan perjanjian jual beli secara elektronik. Dalam transaksi online 

penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Barang yang diperjual 

belikan disajikan dalam bentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan 

mengenai spesifikasi barang yang akan dijual sehingga konsumen dapat 

terlebih dahulu mengumpulkan dan membandingkan mengenai informasi 

barang atau jasa yang disajikan tanpa adanya keterbatasan wilayah 

(borderless).
2
 

      Dengan adanya transaksi secara online seorang pengusaha, pedagang 

(vendor) ataupun korporasi dapat mendisplay atau memostingkan iklan 

atau informasi mengenai produk-produknya melalui sebuah website atau 

situs, baik melalui situsnya sendiri atau melalui penyedia layanan website 

komersial lainnya. Jika tertarik, konsumen dapat menghubungi melalui 

website atau guestbook yang tersedia dalam situs tersebut dan 

memprosesnya lewat website tersebut dengan menekan tombol ‘accept’, 

‘agree’ atau ‘order’. Pembayaran pun dapat segera diajukan melalui 

penulisan nomor kartu kredit dalam situs tersebut. 
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      Namun di samping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang 

telah disebutkan di atas, transaksi Online juga menyodorkan beberapa  

permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis.  

Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan calon 

pembeli dari suatu toko online merasa kurang nyaman dan aman ketika 

pertama kali melakukan keputusan pembelian secara online.
3

 Adanya 

keraguan atas kebenaran data, informasi atau massage karena para pihak 

tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, masalah 

kepercayaan (trust) dan itikad baik (good faith) sangatlah penting dalam 

menjaga kelangsungan transaksi.   

      Salah seorang pakar internet Indonesia, Budi Raharjo yang dikutip 

oleh Marcella, menilai bahwa Indonesia memiliki potensi dan prospek 

yang cukup menjanjikan untuk pengembangan Online. Berbagai kendala 

yang dihadapi dalam pengembangan Online ini seperti keterbatasan 

infrastruktur, ketiadaan undang-undang, jaminan keamanan transaksi dan 

terutama sumber daya manusia  bisa diupayakan sekaligus dengan upaya 

pengembangan  pranata Online.
4
 

      Bank Indonesia (BI) melansir belanja online masyarakat Indonesia 

mencapai Rp. 75 triliun sepanjang tahun 2016. Jika dibagi secara rata-rata 

pengguna internet yang berbelanja online artinya per orang menghabiskan 

Rp. 3 juta per tahun. Pertumbuhan perusahaan - perusahaan rintisan 
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berbasis digital luar biasa, baik di sektor perdagangan barang maupun jasa 

(e-commerce), moda pembayaran, maupun pembiayaan. Jumlah pengguna 

internet yang berbelanja online tahun 2016 mencapai 24,73 juta orang 

seperti diutarakan oleh Gubernur BI Agus Martowardojo pada 9 Agustus 

2017.
5
 

     Transaksi jual beli secara umum (lex generalis) diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Buku 

III Tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan 

beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, tetapi secara 

khusus (lex specialis) perkembangan  jual beli online  diatur  di dalam  

undang-undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi 

Elektronik  yang  disingkat UU  ITE dan Undang – Undang No. 7 Tahun 

2014 tentang Perdagangan.  

      Menurut KUHPerdata Pasal 1457 jual beli adalah “suatu perjanjian, 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 

suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan”. Mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) 

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu “perbuatan 

hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan 

komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Berdasarkan pengertian di 

atas adanya persamaan yaitu menimbulkan hubungan  hukum antar para 

pihak dalam bertransaksi. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 
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Tentang ITE dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan ada karena perkembangan dari KUHPerdata  dan  untuk  

mengakomodir  kebutuhan  masyarakat  yang  sekarang serba penuh 

dengan teknologi, karena pada transaksi jual beli ini yang dipergunakan 

adalah  media  internet,  sehingga  kesepakatan  ataupun  perjanjian yang 

tercipta adalah melalui internet juga. Hal ini telah dipertegas dalam Pasal 1 

ayat (17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu 

“kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui 

sistem elektronik” dan pasal 1 angka 24 Undang – Undang Nomor 7 

Tahun 2014 tentang Perdagangan, “Perdagangan melalui sistem elektronik 

adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian 

perangkat dan prosedur elektronik”. 

     Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 65 

ayat (1) menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan 

Barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib 

menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Data 

dan/atau informasi tersebut paling sedikit memuat diantaranya identitas 

dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi, 

persyaratan teknis barang yang ditawarkan, persyaratan teknis atau 

kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran barang 

dan/atau jasa, dan cara penyerahan barang. Pada ayat (2) dijelaskan pula 

bahwa setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau 

jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data 

dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas. 
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Penggunaan system elektronik wajib memenuhi ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal 

terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui system elektronik, 

orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan 

sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme 

penyelesaian sengketa lainnya. Setiap pelaku usaha yang 

memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system 

elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap 

dan benar dikenai sanksi administrative berupa pencabutan izin. 

      Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, Pasal 19 menyatakan bahwa  para pihak  yang 

melakukan transaksi  elektronik  harus  menggunakan  sistem  elektronik  

yang disepakati”.  Jadi  sebelum  melakukan transaksi  elektronik,  maka  

para pihak  menyepakati  sistem  elektronik  yang  akan  digunakan  untuk 

melakukan  transaksi,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  para  pihak,  

transaksi elektronik  terjadi  pada  saat  penawaran  transaksi  yang  

dikirim  pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana 

yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat  (1) UU ITE. Maka, dalam hal  ini  

transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan 

kepada penerima dan adanya  persetujuan  untuk  menerima  penawaran  

setelah  penawaran diterima secara elektronik.  Pasal 20 ayat (2) UU ITE 

disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus  

dilakukan  dengan  pernyataan penerimaan secara  elektronik” Tahapan  

selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah  
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melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan  dengan  sistem  

cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga 

seperti rekber (rekening bersama).
6
 Apabila pembayaran telah  selesai, 

maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada  pembeli  dengan  

menggunakan jasa pengiriman Biaya pengiriman  bisa  ditanggung  

pembeli  atau  penjual tergantung kesepakatan para pihak. 

      Hukum Islam menjelaskan secara terperinci tentang jual beli yang 

merupakan kebutuhan dhoruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia 

tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka Islam menetapkan 

kebolehannya, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi. 

      Adapun syarat jual-beli menurut semua mazhab yang berkaitan dengan 

‘aqid (para pihak) harus mumayyiz, dan syarat yang berkaitan dengan 

shighat akad jual-beli harus dilaksanakan dalam satu majlis, antara 

keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan 

dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu, 

sedangkan syarat yang berkaitan dengan obyek jual-beli haruslah berupa 

mal mutaqawwim, suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat 

diserahterimakan,
7
 ini tentunya berbeda dengan jual-beli yang dilakukan 

melalui internet. Jual-beli melalui internet barang-barang yang 

diperjualbelikan adalah termasuk benda yang manfaat dan bukan benda 

najis, maka ini sah dan boleh diperjualbelikan menurut hukum Islam. 

Namun akad jual-beli melalui internet berbeda dengan akad jual-beli 

                                                           
6
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klasik menurut hukum Islam, di mana pihak penjual dan pembeli tidak 

bertemu secara langsung (satu majlis) tetapi pihak penjual dan pembeli 

hanya diwakilkan dengan media komputer. Hal ini tentunya akan 

berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad jual-beli melalui internet 

tersebut menurut hukum Islam.  

      Berdasarkan berbagai macam aturan yang mengatur mengenai 

transaksi elektronik, seharusnya peraturan-peraturan tersebut dijadikan 

dasar bagi setiap pelaku transaksi elektronik dalam menjalankan 

transaksinya namun sampai saat ini masih banyak pelaku transaksi 

elektronik yang tidak melaksanakan transaksi elektronik sesuai dengan 

peraturan yang berlaku diantaranya penjual tidak menjelaskan secara 

detail, benar dan lengkap mengenai barang dan/atau jasa yang diperjual 

belikan, mengenai harga, cara pembayaran dan cara penyerahan barang 

sehingga banyak terjadi kasus penipuan dalam transaksi elektronik.  

      Hal-hal yang telah diuraikan di ataslah yang telah menimbulkan rasa 

ketertarikan bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai 

transaksi jual beli melalui media elektronik online, yang diangkat dalam 

sebuah penelitian dengan judul “TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI 

MEDIA ELEKTRONIK E-COMMERCE DITINJAU DARI 

UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008”. 

 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana transaksi elektronik ditinjau dari Undang – Undang 

Nomor 11 Tahun 2008? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi 

jual beli online? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin 

dicapai diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui transaksi elektronik ditinjau dari Undang – 

Undang Nomor 11 Tahun 2008. 

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam 

transaksi jual beli online. 

      Selain tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penetian ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap ilmu pengetahuan mengenai transaksi jual beli online. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi 

untuk penelitian - penelitian selanjutnya untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai praktek 

transaksi jual beli online. 

2. Manfaat Praktis 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan 

yang diteliti dalam penelitian ini serta menjadi bahan petimbangan 
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dalam menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada mengenai praktek transaksi jual beli online. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kerangka pemikiran merupakan alur yang digunakan penulis dalam 

melakukan pembahasan mengenai pengaruh baik dan buruk transaksi jual 

beli Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, adanya transaksi jual beli online 

menimbulkan dampak baik dan buruk yang dapat dianalisa berdasarkan 

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008.  

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus 

bertindak ataupun cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran 

tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat 

Pengaruh Baik 

 

Transaksi Jual Beli Online  

Pengaruh Buruk 

Undang – Undang Nomor 

11 Tahun 2008 
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ilmiah.
8
 Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

       Metode pendekatan yang digunakan dalan penelitian ini adalah 

pendekatan doktrinal atau normatif yaitu suatu pendekatan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau yang 

dinamakan penelitian hukum kepustakaan.
9
 Penelitian ini meneliti 

mengenai transaksi elektronik ditinjau dari Undang – Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 dan perlindungan hukum terhadap 

konsumen dalam transaksi jual beli online didukung pula dengan 

pendekatan sosiologis dengan meneliti mengenai pengetahuan 

masyarakat tentang transaksi jual beli online. 

2. Jenis Penelitian 

      Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk 

menggambarkan atau menjelaskan data seteliti mungkin tentang 

keadaan atau gejala lain
10

 dari penelitian yakni mengenai transaksi 

elektronik ditinjau dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 

dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual 

beli online. 

 

 

                                                           
8
 Khuzdaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2008, Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3. 
9
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3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari 

pihak yang bersangkutan, yaitu berupa informasi dari beberapa 

responden mengenai pengetahuan responden tentang transaksi jual 

beli online. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak 

lain yang pernah mengumpulkan dan mengolah sebelumnya.
11

 Data 

sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil 

penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan metode studi 

kepustakaan. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data 

sekunder. Bahan dasar penelitian kepustakaan ini dapat merupakan 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana kedua 

bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang 

berlawanan.
12

  

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif yang artinya suatu tata cara yang 

menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari suatu 

                                                           
11

 Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Malang: UMMPress, hal. 

112. 
12

 Suratman & Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, hal. 123. 
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permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus atau 

individual.
13

  

 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk mempermudah dan mengetahui gambaran permasalahan dalam 

penelitian skripsi ini, penulis menguraikan sistematika penelitian skripsi 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

D. Kerangka Pemikiran 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Skripsi 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli 

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli 

2. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli 

3. Asas – Asas Perjanjian Jual Beli 

4. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli 

5. Akibat Perjanjian Jual Beli  

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli Online 

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli Online 
                                                           
13

 Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 

Publishing, hal. 393.  
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2. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Online 

3. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Online 

4. Mekanisme Perjanjian Jual Beli Online 

5. Dampak Perjanjian Jual Beli Online 

6. Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang – Undang Nomor 11 

Tahun 2008  

B. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual 

Beli Online. 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

  


