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Satu dekade terakhir ini sebuah fenomena yang terjadi dan merevolusi hampir semua 

aspek kehidupan khususnya dalam hal bertransaksi. Fenomena tersebut adalah teknologi yang 

sering dianggap solusi bagi sebagian orang khususnya pelaku usaha. Kelebihan teknologi ini 

terbukti ketika dengan mudahnya teknologi mampu merevolusi sistem pembayaran (cash) 

yang telah berjalan berabad-abad menjadi sistem elektronik (non cash). Masyarakat akhirnya 

terbiasa memanfaatkan teknologi untuk melakukan sistem perdagangan dengan 

memanfaatkan teknologi tersebut.. 

  Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana proses jual beli 

melalui media E-Commerce? 2. Kapan terjadinya kata sepakat jual-beli melalui E-Commerce 

? 3.Bagaimana keabsahan  jual-beli melalui media E-Commerce? 4. Bagaimana cara jual beli 

dalam perpesktif islam dan di Indonesia? Dalam menjawab permasalahan tersebut.  

Penulis menggunakan penelitian pustaka atau  library research dengan pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan normatif (syar’i) dan pendekatan yuridis. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-undang dan 

putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yaitu berbagai literatur, pendapat ahli kamus 

hukum. Bahan non hukum seperti  buku-buku ekonomi. Hasil dari penelitian ini setelah 

mengadakan beberapa kajian terhadap tinjauan hukum jual-beli dalam perpesktif islam 

melalui e-commerce. 

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa keabsahan jual beli online oleh pihak yang 

berbeda sistem hukumnya, tetap sah. Hal ini dapat dilihat walaupun berbeda sistem hukum 

islam terjadi karena adanya suatu kesepakatan terlebih dahulu antar para pihak, dimana pada 

saat hendak melakukan kontrak e-commerce para pihak dapat menentukan pilihan hukum dan 

pilihan forum mana yang menjadi dasar pelaksanaan e-commerce serta menjadi kesepakatan 

kedua belah pihak apabila terjadi sengketa dikemudian hari. 

 Implikasi dari penelitian ini adalah Pertama hendaknya pemerintah mempersiapkan 

badan sebagai bentuk pengawasan atau seleksi bagi setiap orang yang akan membuat toko 

atau situs maya, dengan harapan bisa meminimalisir bentuk-bentuk kejahatan khususnya 

kejahatan jual-beli melalui internet serta peraturan perundang-undangan mengenai Informasi 

dan Transaksi Elektronik ini dapat lebih dikembangkan kembali berkaitan dengan 

perlindungan-perlindungan baik terhadap penjual serta pembeli yang terdapat pada 

perundang- undangan khususnya mengeni transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik. 
 


