
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Saat ini perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi sudah 

sangat jauh berbeda dari sepuluh tahun lalu sehingga pemanfaatan teknologi 

komputer, telekomunikasi, dan informasi telah mendorong pertumbuhan bisnis 

yang sangat pesat, karena berbagai informasi banyak disajikan dengan canggih 

serta mudah diperoleh bahkan melalui hubungan jarak jauh pun dengan 

memanfaatkan teknologi komunikasi dapat digunakan untuk melakukan langkah 

bisnis selanjutnya1 serta pihak yang terkait pada transaksi tidak perlu bertemu face 

to face, cukup dengan menggunakan peralatan komputer dan telekomunikasi, era 

siber dalam bisnis bisa dimulai. 

Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebenarnya tidak ada peraturan 

tentang jual beli melalui internet. Namun buku ke III Kitab Undang Undang 

Hukum Perdata tidak menutup adanya kemungkinan timbulnya perjanjian-

perjanjian baru yang berdasarkan dengan perkembangan zaman, seperti kemajuan 

teknologi dan internet. Kegiatan transaksi jual beli busana eksklusif melalui 

aplikasi instagram  di haruskan berpegang teguh dengan Kitab Undang Undang 

Hukum Perdata. Tentang transaksi melalui sistem elektronik ini khususnya 

dengan menggunakan aplikasi instagram tidak tertera dalam Kitab Undang 

                                                           
1Niniek Suparni, Cyberspace Problematika dan antisipasi pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta, 

2009, hlm. 1 
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Undang Hukum Perdata, ini disebut juga dengan Perjanjian Innominat maupun 

kontrak innominaat2 (yaitu sebuah perjanjian tidak bernama, karena tidak diatur 

dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Dengan menggunakan aplikasi 

instagram, terdapat sebuah proses yang dinamakan dengan ‘Transaksi” dan secara 

hukum transaksi adalah bagian kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian 

adalah bagian dari perikatan.  

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berarti suatu perdagangan yang 

transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik 

harus sejalan dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang terhubung 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik yang dipertegas pada pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang 

Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lalu bagaimana 

dengan kontrak perjanjian transaksinya? Yaitu dipertegas di dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik pada pasal 1 ayat (4) yaitu kontrak elektronik adalah perjanjian para 

pihak yang dibuat melalui sistem elektronik 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian socio legal yang berjudul “Transaksi Jual Beli Busana Eksklusif 

Melalui Sistem Elektronik”. 

 

                                                           
2Salim H. Sidik, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 

2010, hlm. 5-6 
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1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.2.1. Perumusan Permasalahan 

Guna memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan 

latar belakang yang penulis jabarkan sebelumnya, agar mudah, terarah dan seperti 

yang sudah ditentukan, maka penulis merumuskan masalah: 

1. Bagaimanakah proses transaksi jual beli busana eksklusif melalui sistem 

elektronik  ? 

2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa dalam perdagangan melalui 

sistem elektronik ?  

1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk membatasi masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan 

yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. 

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi 

ini, yaitu hanya pada ruang lingkup transaksi jual beli busana eksklusif melalui 

sistem elektronik pada instagram. 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan gambaran dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas, tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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a) Untuk mengetahui proses transaksi jual beli busana eksklusif melalui 

sistem elektronik. 

b) Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa dalam perdagangan 

melalui sistem elektronik. 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis. 

Sangat bermanfaat terutama untuk pengguna sosial media terutama bagi pemilik 

akun bisnis atau online shop pada kegiatan transaksi jual beli melalui sistem 

elektronik, khususnya untuk para penjual maupun pembeli melalui media 

elektronik. 

b. Secara Praktis. 

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi 

pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi 

Lampung untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Agar lebih mudah memahami isi penelitian, penulis menyusun sistematika 

penulisan skripsi ini menjadi V (lima) bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, latar belakang masalah, rumusan permasalahan serta 

ruang lingkup penelitian, tujuan serta kegunaan dari pada penelitian, juga uraian 

mengenai sistematika tulisan diuraikan dalam bab ini. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA, mencakup materi keilmuan secara ilmu yang 

berhubungan dengan penulisan dan dibutuhkan sebagai bahan referensi dalam 

membantu memahami permasalahan yang sedang diteliti, diuraikan mengenai 

perjanjian dalam aktivitas bisnis, perdagangan dalam transaksi elektronik dan jual 

beli online ditinjau dari segi hukum kontrak Indonesia. 

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini diuraikan tentang pendekatan 

masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta 

analisis data. 

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini akan dibahas 

mengenai proses transaksi jual beli busana eksklusif melalui sistem elektronik dan 

proses penyelesaian sengketa dalam perdagangan melalui sistem elektronik. 

BAB V PENUTUP, setelah melakukan penelitian didalam bab terakhir ini penulis 

menarik suatu kesimpulan serta memberikan saran terkait hasil yang diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA, yaitu buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang 

penulis pergunakan dalam penelitian ini. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN, adalah kesimpulan berkas yang berkaitan dengan hasil 

penelitian lapangan. 

 

 

 


