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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknologi informasi dan komunikasi pada dewasa ini mengalami 

pertumbuhan yang sangat cepat. Berbagai sektor dalam lingkup industri baik 

dalam lingkup Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun perusahaan 

dengan skala besar. Salah satu perusahaan yang mengalami dampak adanya 

pertumbuhan teknologi dan informasi dalam lingkup perbankan. Pertumbuhan 

teknologi informasi dan komunikasi pada lingkup perbankan sangat dibutuhkan 

supaya kinerja perbankan dalam suatu bank supaya bisa terus mencapai 

peningkatan1. 

Bank ialah suatu badan usaha yang didirikan dalam rangka untuk 

membangkitkan derajat hidup rakyat secara maksimal dengan cara 

mengumpulkan modal dari masyarakat dengan wujud simpan dan meneruskan 

ulang untuk masyarakat dengan wujud kredit maupun dengan wujud lainnya2. 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan salah satu fungsi pokok bank 

yakni untuk mengumpulkan modal dari masyarakat baik berupa menyimpan 

modal (uang) dengan bukti rekening dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 

maupun dalam bentuk investasi, kemudian dana tersebut dikelola oleh Bank 

 
1 Muhammad Yakup, Et al., “Pengaturan Hukum Terhadap Layanan Internet Banking dalam 

Perdagangan Perbankan”, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan 6 (1), 2019, 31, doi: 

https://doi.org/10.36294/pionir.v6i1.1055 

2 Ade Onny Siagin, Et Al., Lembaga-Lembaga Keuangan dan Perbankan Pengertian, 

Tujuan, dan Fungsinya, Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021, hlm. 7 

https://doi.org/10.36294/pionir.v6i1.1055
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guna memberikan keuntungan kepada pihak penyimpan modal pada bank 

tersebut. teknik yang dilangsungkan oleh bank dalam menghimpun modal dari 

masyarakat guna meng mengumpulkan modal yakni menggunakan berbagai 

wujud seperti deposito, simpanan giro, tabungan, dan simpanan lainnya yang 

diberlakukan oleh bank tersebut.3 

Salah satu bentuk perkembangan dalam dunia perbankan adalah dengan 

semakin meningkatnya kebutuhan sehari-hari untuk melakukan perdagangan 

elektronik (e-commerce) melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mobile 

banking maupun dalam bentuk lainnya seperti pembayaran listrik prabayar 

maupun pasca bayar, pembelian tiket kereta api, pembayaran tagihan Badan 

Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS), penyertoran tagihan Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM), dan masih banyak lainnya manfaat yang dapat dirasakan 

dari pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup 

perbankan sehingga masyarakat bisa dengan gampang untuk melangsungkan 

kegiatan sehari-hari. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perdagangan Elektronik 

yang diatur dalam Pasal 2, dapat dipahami penjelasan mengenai makna 

perdagangan elektronik pada intinya ialah tindakan hukum yang dilaksanakan 

dengan menggunakan jaringan komputer, komputer, dan atau media elektronik 

lain. 

 
3 Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, Jakarta: Prenandamedia 

Group, 2018, Edisi Pertama Cet. Ke-5, hlm. 5 
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Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia 

mengalami eskalasi, hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai perusahaan 

yang menjalankan usaha dalam bidang perdagangan jual-beli melalui media 

elektronik atau yang sering disebut dengan electronic commerce (e-commerce). 

Perdagangan jual-beli secara umum merupakan suatu perbuatan mengalihkan 

barang dengan adanya suatu pembayaran dan adanya kewajiban penjual untuk 

memberikan produk yang merupakan objek jual-beli dan adanya hak pembeli 

guna menerima barang yang menjadi objek jual-beli tersebut4. 

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata) jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak satu yang 

mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang telah dijanjikan. E-commerce ialah media 

elektronik layaknya internet atau televisi maupun jaringan komputer lain guna 

menyebar, membeli, menjual, dan mempromosikan suatu produk dalam wujud 

barang ataupun jasa yang dilakukan melalui cara pengumpulan dana otomatis, 

sistem manajemen inventori otomatis, transfer dana elektronik, dan pertukaran 

data elektronik5.  

Perkembangan perdagangan elektronik atau e-commerce mengalami 

perkembangan yang pesat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:6 

 
4 Angger Sigit Pramukti, Et al., Awas Jangan Beli Tanah Sengketa, Yogyakarta: Penerbit 

Medpress Digital, 2015, hlm. 50 

5 Harmayani, Et al., E-commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital, Medan: Yayasan Kita 

Menulis, 2020, hlm. 1-2 

6 Muhammad Munsarif, Et al., Pengantar E-commerce, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022, 

hlm. 5-6 
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1. Pertumbuhan penduduk meningkat; 

2. Pengguna smartphone meningkat; 

3. Meningkatnya pemakaian internet; 

4. Banyaknya pengguna media sosial; 

5. Perusahaan teknologi finansial semakin berkembang. 

Perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan suatu sarana yang 

dapat dipergunakan untuk memperdagangkan berbagai produk melalui media 

elektronik seperti platform Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Facebook, 

Instagram maupun media elektronik lainnya, sehingga media elektronik atau e-

commerce mempunyai pengaruh yang cukup banyak dalam sistem perdagangan 

terutama di Indonesia seperti:7 

1. Kemampuan untuk menjangkau pelanggan yang dimiliki oleh perdagangan 

elektronik atau e-commerce sangat luas sehingga dapat menjangkau lebih 

banyak pelanggan, hal ini disebabkan semua informasi tersebut dapat 

dengan mudah dan cepat untuk diakses. 

2. Dampak yang diberikan dari perdagangan elektronik atau e-commerce 

kepada para penjual dapat mendorong lebih cepat dan tepat untuk lebih 

kreatif dalam menyebarkan informasi secara terus menerus. 

3. Efisiensi dari waktu yang tinggi, murah dan juga informatif yang 

diakibatkan adanya perdagangan elektronik atau e-commerce dapat 

terbangun. 

 
7 Ibid., hlm. 3 
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4. Tingkat kepuasan pelanggan lewat perdagangan elektronik atau e-

commerce lebih tinggi karena palayanan yang cepat, mudah, aman dan 

akurat dapat diperoleh melalui perdagangan elektronik atau e-commerce. 

Perdagangan elektronik atau e-commerce dapat memberikan manfaat 

kemudahan bagi masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha untuk 

memudahkan mempromosikan produk yang mempunyai pengaruh pada 

pencermatan ongkos dan waktu. Selain memberikan manfaat, perdagangan 

elektronik atau e-commerce dalam praktiknya juga dapat menimbulkan 

berbagai permasalahan seperti permasalahan yang terjadi akibat adanya jual-

beli akun bank melalui perdagangan elektronik atau e-commerce. 

Permasalahan yang terjadi akibat adanya jual-beli akun bank lewat 

perdagangan elektronik atau e-commerce adalah jika salah satu pihak yang 

melangsungkan perjanjian jual-beli tidak melangsungkan perjanjian tersebut 

dan apabila terjadi jual-beli namun, objek jual-beli tersebut tidak sesuai dengan 

kesekapatan para pihak. Adanya ketidaksesuaian objek jual-beli dengan 

kesepakatan yang sudah dibuat dapat membuat salah satu pihak merasa 

dirugikan akibatnya permasalahan hukum atas kesepakatan tersebut harus 

diselesaikan dengan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih. 

Permasalahan lain yang terjadi akibat adanya jual-beli akun bank melalui 

media elektronik atau e-commerce adalah mengenai keabsahan jual-beli akun 

bank melalui media elektronik atau e-commerce karena, pada dasarnya akun 

bank memliki data diri pemilik akun bank yang merupakan suatu kerahasiaan 
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dan harus dijaga dengan baik sehingga akun bank bukanlah barang yang 

seharusnya diperjual-belikan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terdapat beberapa problematika yang 

timbul akibat adanya praktik jual-beli akun bank di e-commerce dan keabsahan 

atas praktik jual-beli akun bank yang di lakukan di e-commerce. Untuk itu 

penulis terdorong guna melangsungkan penelitian lebih jauh mengenai praktik 

jual-beli akun bank di e-commerce dan keabsahan praktik jual-beli akun bank 

di e-commerce dengan melakukan penelitian yang berjudul “Problematika 

Hukum Praktik Jual-beli Akun bank Di E-commerce”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis menyimpulkan 

rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu: 

1. Apa problematika praktik jual-beli akun bank di e-commerce? 

2. Bagaimana keabsahan praktik jual-beli akun bank di e-commerce? 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah sebagaimana 

diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengkaji problematika praktik jual-beli akun bank di e-commerce. 

2. Untuk mengkaji keabsahan praktik jual-beli akun bank di e-commerce. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, 

manfaat praktis dan manfaat bagi penulis yaitu: 
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1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menunjang terhadap 

pertumbuhan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum mengenai 

problematika praktik jual-beli akun bank di e-commerce dan keabsahan 

praktik jual-beli akun bank di e-commerce dan diharapkan pula penelitian 

ini bisa sebagai literatur atau referensi guna penelitian berikutnya sehingga 

perkembangan hukum mengenai jual-beli e-commerce dapat terus 

berkembang. 

2. Secara praktis diharapkan bisa menunjang kemaslahatan bagi masyarakat 

untuk dijadikan pertimbangan dalam mengetahui lebih lanjut mengenai 

problematika praktik jual-beli akun bank di e-commerce dan keabsahan 

praktik jual-beli akun bank di e-commerce. 

3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bisa menunjang penambahan 

pemahaman pengetahuan tentang hukum terkhusus problematika praktik 

jual-beli akun bank di e-commerce dan keabsahan praktik jual-beli akun 

bank di e-commerce. 

E. Tinjauan Pustaka 

Sebagai landasan atau referensi dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) 

skripsi yang dapat memiliki keterkaitan dalam penelitian ini yakni sebagai 

berikut: 

1. Reynaldi Pratama, 2021, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual-beli Kartu 

Automatic Teller Machine (ATM) dan Buku Tabungan (Studi di Grup 

Facebook Rekening Bersama Jual-beli Online), tujuan penelitian ini yaitu 

Pertama, pratek jual-beli Kartu ATM dan buku tabungan melalui Facebook 
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Jual-beli online tidak diperkenankan guna di perjual-belikan karena 

dikhawatirkan muncul berbagai jenis problematika salah guna seperti 

dimanfaatkan guna perdagangan penipuan online, judi online, guna 

menghimpun uang akibat perbuatan jahat serta penyelewengan data pribadi 

ataupun beberapa hal yang bisa membuat rugi salah satu pihak. Kedua, 

pihak yang memperdagangkan kartu ATM dan buku tabungan itu memiliki 

alasan disebabkan sedang memerlukan uang dengan cepat, kartu ATM dan 

buku tabungan tidak digunakan kembali. Sedangkan alasan orang yang 

membeli kartu ATM dan buku tabungan disebabkan pembeli tidak suka 

bersusah payah antri di bank guna mengurus kartu ATM dan buku tabungan 

baru yang dipandang lebih cepat dan praktis. Adapun yang menjadi alasan 

lainnya yakni belum bisa mempunyai Kartu Tnda Penduduk yang menjadi 

persyaratan utama membuat ATM dan buku tabungan. Ketiga, dalam 

hukum Islam jual-beli kartu ATM dan buku tabungan di grup facebook Jual-

beli Online dalam implementasinya tidak diperkenankan dengan alasan 

lebih banyak muncul kerugian dibandingkan dengan kemanfaatan 

dikarenakan kekhawatiran kartu ATM dan buku tabungan digunakan guna 

penipuan online, judi online, menghimpun uang akibat perbuatan jahat yang 

bisa membuat rugi salah satu pihak maka menurut rukun dan syaratnya jual-

beli kartu ATM dan buku tabungan tidak disahkan dengan alasan 

berlawanan dengan syariat hukum Islam yang di dalamnya terdapat unsur 

mendorong kepada tindakan kemungkaran. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah objek penelitian yang 
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diteliti adalah sama yaitu jual-beli buku tabungan atau akun bank melalui 

media sosial. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dibahas oleh peneliti ialah pada penelitian ini media sosial yang 

dipergunakan ialah Facebook sedangkan peneliti akan menggunakan media 

sosial secara global dan perbedaan lainnya adalah dalam penelitian ini 

membahas jual-beli buku tabungan atau akun bank dari sudut hukum positif 

dan hukum islam sedangkan peneliti akan membahas dari sudut pandang 

hukum positif saja. 

2. Ade Marantika, 2020, Akibat Hukum Perjanjian Jual-beli Buku Tabungan 

dan Kartu ATM Yang Ditawarkan Melalui Media Sosial dalam Perspektif 

Hukum Positif Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

sudut pandang implementasi hukum perjanjian jual-beli buku tabungan dan 

ATM yang dipromosikan dengan media sosial dalam pandangan hukum 

positif Indonesia dan guna memahami dampak hukum dari perbuatan jual-

beli buku tabungan dan kartu ATM yang promosikan dengan media sosial. 

Hasil dari penelitian ini yakni tindakan pemasaran jual-beli buku tabungan 

dan kartu ATM ini, meskipun debitur merasa tidak memerlukan buku 

tabungan dan kartu ATM kembali, tentu saja bukan sesuatu yang bisa 

diperkenankan, menimbang hal tersebut bisa diklasifikasikan sebagai 

tindakan subversive karena beberapa Bank mengharuskan nasabahnya 

menyimpan secara baik buku tabungan dan kartu ATM atau 

menangguhkannya kepada Bank dan kiranya ada aturan khusus tentang jual-

beli buku rekening dan kartu ATM ini supaya masyarakat tidak dengan 
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mudah lagi menjual-belikan tabungan dan kartu ATM yang bisa membuat 

rugi dirinya sendiri apabila kapan-kapan kartu ATM miliknya 

diselewengkan oleh pihak lain. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dibahas peneliti adalah objek penelitian jual-beli buku tabungan 

atau akun bank yang dipromosikan dengan media sosial dalam pandangan 

hukum positif Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dibahas oleh peneliti ialah pembahasan ini adalah aspek 

hukum perjanjian jual-beli tabungan atau akun bank yang dipromosikan 

dengan media sosial. Sedangkan dalam penelitian yang dibahas oleh peneliti 

ialah problematika praktik jual-beli akun bank di e-commerce. 

3. M. Rizki Nurbiantara, 2020, Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual-

Beli Online, tujuan penelitian ini untuk menjalankan beberapa tinjauan 

hukum yakni berkaitan mengenai keabsahan perjanjian jual-beli online 

semestinya tidak terlampau beda dengan isi dari peraturan  Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320 mengenai syarat sah 

perjanjian, yakni mengulas mengenai beberapa aspek sah perjanjian, 

seperti, kesepakatan guna mengikat diri dalam mengadakan perjanjian, 

kecakapan guna menciptakan perjanjian, suatu hal tertentu yang artinya 

produk yang menjadi objek, kemudian suatu sebab yang halal. Kemudian 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Terciptanya perjanjian 

jual-beli online ialah pada saat terjadinya penjualan dengan penyetoran uang 
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atas suatu benda yang diminta oleh pelanggan kepada pengusaha sebagai 

distributor produk atau benda yang kita minta, penyetoran uang yang 

dilangsungkan dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli online biasanya 

dipakai penjualan pembayaran dalam bentuk pembayaran antar ATM atau 

melalui transfer lain, berhentinya perjanjian jual-beli online yakni pada saat 

benda yang telah kita minta dan dikirimkan oleh pihak pengusaha sudah 

sampai dengan wujud maupun kondisi yang berimbang dengan yang 

diinginkan, maka saat itu juga perjanjian jual-beli online itu berhenti. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas adalah 

pembahasan yang dibahas yaitu keabsahan jual-beli online. Perbedaan 

dalam penelitian ini yaitu pada penelitian yang akan dibahas oleh peneliti 

yaitu objek jual-beli online lebih spesifik kebuku tabungan atau akun bank. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan metode atau cara yang dipakai guna 

kontruksi dari penelitian dengan merujuk pada perilaku dan instrument yang 

digunakan seperti pengamatan, perekaman data, teknik pengolahan data dan 

sejenisnya8. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai kegiatan guna 

menanggapi rumusan masalah dan tujuan penelitian dengan menggunakan 

suatu cara atau prosedur tertentu9. Adapun metode penelitian yang 

diimplementasikan pada penelitian ini adalah: 

 
8 Julio Warmansyah, Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan 

Keputusan Pada Perusahaan, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020, hlm. 10 

9 Basuki, Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung: Penerbit Media Sains 

Indonesia, 2021, hlm. 4 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian atau research merupakan upaya yang dilakukan secara 

sistematik melalui metode ilmiah untuk menjawab atau memecahkan 

permasalahan atau pertanyaan dengan cara mengumpulkan data dan 

merumuskan generalisasi dan mengembangkan batang tubuh berdasarkan 

data tersebut10. Pada penelitian ini mengaplikasikan penelitian kepustakaan 

(library research) karena data atau bahan yang didapat guna 

menyelenggarakan penelitian ini bersumber padadokumen, jurnal, kamus, 

buku, majalah, ensiklopedi, dan lain sebagainya11. 

Pelaksanaan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library 

research) setidaknya harus ada empat karakteristik pokok yang perlu 

diketahui dan dipandang oleh peneliti, hal ini dikarenakan 4 (empat) ciri 

utama tersebut dapat mempengaruhi sifat dan cara kerja penelitian ini. 

Empat karakteristik pokok tersebut yaitu: 

a. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan 

memiliki ciri bahwa peneliti akan berjumpa langsung dengan data angka 

ataupun teks dan tidak berjumpa dengan pandangan berupa kejadian, 

orang atau benda-benda lainnya yang langsung didapatkan dari saksi-

mata (eyewitness) di lapangan. 

 
10 Ade Ismayani, Metodologi Penelitian, Banda Aceh: Syiah Kuasla University Press, 2019, 

hlm. 3 

11 Fina Nabilah Layaliya, Et al., “Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra (Studi Pustaka)” 

Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua, 6 (2), 2021, 82, doi: 

http://doi.org/10.21107/metalingua.v6i2.12392 

http://doi.org/10.21107/metalingua.v6i2.12392
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b. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan bersifat siap guna 

sehingga peneliti tidak pergi ke lepangan dalam mencari data, 

melainkan data berada di perpustakaan sehingga cukup pergi ke 

perpustakaan. 

c. Penelitian kepustakaan pada umumnya bersumber dari sumber 

sekunder. Artinya jenis penelitian ini mendapatkan data bukan dari data 

aslinya yakni tangan pertama melaiinkan dari tangan kedua yang didapat 

dari penelitian di lapangan. 

d. Kedudukan data Pustaka dalam penelitian kepustakaan tidak terbatas 

oleh area dan waktu. Sehingga kapanpun peneliti datang dan bisa pergi, 

data tidak akan berganti dan tercatat secara tertulis (gambar, angka, teks, 

film, atau rekaman tape). 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang diimplementasikan penulis dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan penelitian normatif. Penelitian normatif 

merupakan suatu kajian hukum dalam sebuah penelitian hukum dalam 

berbagai aspek seperti teori, perbandingan, strujtur dan komposisi, filosofi, 

sejarah, penjelasan umum dan pasal, konsistensi, lingkup dan materi, 

Bahasa hukum yang diaplikasikan, formalitas dan kekuatan suatu undang-

undang tetapi tidak meninjau sudut pandang penerapan atau 

implementasinya12. 

 
12 Ani Purwanti, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik, Surabaya: CV. Jakad Media 

Publishing, 2020, hlm. 20 
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Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dapat terbagi menjadi 

beberapa pendekatan seperti:13 

a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) 

b. Pendekatan konsep (concept approach) 

c. Pendekatan kasus (case approach) 

d. Pendekatan filsafat (philosophical approach) 

e. Pendekatan historis (historical approach) 

f. Pendekatan perbandingan (comparative approach) 

g. Pendekatan analitis (analytical approach) 

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang diaplikasikan 

penulis pada penelitian ini yaitu pendekatan kasus (case approach). Alasan 

penulis mengaplikasikan pendekatan kasus (case approach) pada penelitian 

ini karena penelitian kasus merupakan suatu penelitian normatif yang 

dilakukan mengenai problematika yang sudah diputus sebagaimana bisa 

dilihat pada yurisprudensi terhadap sengketa-sengketa yang menjadi pokok 

penelitian bertujuan guna meninjau penggunaan kaidah-kaidah atau norma-

norma yang dijalankan pada praktik hukum14. 

3. Sumber Data 

Sumber data ialah salah satu hal perlu pada suatu penelitian untuk 

memperoleh suatu permasalahan hukum sehingga dalam permasalahan 

tersebut penulis dapat mecoba untuk memberikan solusi. Untuk itu, dalam 

 
13 Suhaimi, “Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif”, Jurnal 

Yustisia 19 (2), 2018, 207, doi: http://dx.doi.org/10.0324/yustisia.v19i2.477  

14 Ibid., hlm. 209 

http://dx.doi.org/10.0324/yustisia.v19i2.477
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hal ini sumber data yang diimplementasikan pada penelitian ini yakni data 

sekunder sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer atau bahan hukum yang memperoleh kekuatan 

hukum yang mengikat yaitu: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dapat berupa bahan-bahan 

hukum yang mempunyai keterkaitan dengan bahan hukum primer dalam 

penelitian ini seperti jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, buku-

buku hukum, dan lain sebagainya yang relevan pada penelitian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kepustakaan. Sehingga 

dalam mencari data agar dapat hasil penelitian dan kemudian menjadi 

pembahasan, peneliti mencari data tersebut dengan menggunakan studi 

kepustakaan secara konvensional maupun secara online atau internet. Studi 

kepustakaan konvensional dapat mencari dan memperoleh sumber data di 

perpustakaan, seminar ataupun tempat lain tetapi tidak secara langsung dari 

penelitian lapangan atau saksi mata. Studi kepustakan secara online dapat 

diperoleh melalui media internet seperti buku online, jurnal online atau 
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sumber lainnya yang di peroleh dari media internet. Adapun langkah-

langkah dalam penelitian kepustakaan pada penelitian ini adalah15: 

a. Mempersiapkan sarana perlengkapan; 

b. Mencatat literatur kerja; 

c. mengelola waktu; 

d. Membaca dan menciptakan ulasan penelitian. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipalikasikan oleh peneliti yakni metode 

analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan salah satu 

teknik yang bisa dilaksanakan peneliti yakni dimulai dari merencanakan, 

menyusun, mengorganisasikan, mereduksi, menyintesiskan, dan membuat 

peta konsep dengan berpikir dan bekerja serta dari data-data kualitatif16. 

Hasil penelitian yang didapatkan dalam dengan metode analisis data 

kualitatif dapat berupa perilaku, tulisan, dan atau ucapan, yang bisa 

dipelajari dan dikaji dari sudut pandang secara menyeluruh dari seseorang, 

suatu kelompok atau organisasi dan masyarakat tertentu dalam suatu 

keadaan, konteks tertentu17. 

 

 

 
15 Arum Ekasari Putri, “Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka”, 

Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia, 4 (2), 2019, 40, doi: 

http://dx.doi.org/10.26737/jbki.v4i2890  

16 Fitri Nur Mahmudah, Analisis Data Penelitian Kualitati Manajemen Pendidikan 

Berbantuan Software Atlas.TI 8, Yogyakarta: UAD PRESS, 2021, hlm. 2 

17 I Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan, 

dan Riset Nyata, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020, hlm. 6 

http://dx.doi.org/10.26737/jbki.v4i2890
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G. Rencana Sistematika Penulisan 

Penelitian ini agar dapat dengan mudah dipahami secara mendetail 

mengenai permasalahan hukum dan solusi yang akan dijelaskan oleh penulis 

maka penulis membagi penelitian dalam penulisan ini menjadi empat bab. 

Adapun pembagian sistematika penulisan yang dipalikasikan oleh penulis pada 

penelitian ini adalah: 

Bab I berupa Pendahuluan. Dalam bab ini merupakan awal dari 

pengembangan proposal yang diajukan oleh penulis yang memuat latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian tinjauan 

pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II berupa Tinjauan Konseptual. Dalam bab ini berisi mengenai 

norma-norma, teori-teori hukum yang mempunyai keterkaitan dengan 

permasalahan dan masih mempunyai hubungan variabel dengan penelitian yang 

akan dibahas oleh penulis seperti tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan 

umum tentang bank dan perbankan, dan tinjauan umum e-commerce. 

Bab III berupa Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini berisi 

hasil penelitian yang sudah dilangsungkan oleh penulis dan hasil penelitian 

tersebut kemudian diolah dan dianalisis serta dikembangkan dalam sebuah 

pembahasan secara mendetail dengan tujuan hasil penelitian tersebut dapat 

dipahami oleh pembaca dengan mudah. 

Bab IV berupa Penutup. Bab ini adalah bagian akhir dalam penulisan hasil 

penleitian yang sudah dilakukan yang dimuat dalam kesimpulan dan saran 

terhadap hasil penelitian. 


