
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap segala sektor 

kehidupan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta 

mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Pembangunan nasional dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun 

manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur 

dan merata baik materiil maupun spiritual. Pembanguan nasional ditujukan 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sejalan dengan perkembangan 

jaman yang mengarah pada modernisasi.  

Perkembangan jaman yang semakin pesat sebagai akibat dari 

pembangunan banyak memberikan pengaruh dalam kemajuan ilmu 

pengetahuan, budaya, teknologi, dan informasi.  Dalam proses pembangunan 

nasional di era globalisasi sekarang ini membutuhkan kemajuan teknologi dan 

informasi.  Kemajuan teknologi dan informasi telah mengubah hidup manusia 

menjadi mudah karena teknologi memiliki kecanggihan, daya kerja yang 

efektif dan efisien.  Pemanfaatan teknologi informasi saat ini tidak hanya 

digunakan oleh kalangan tertentu saja, melainkan semua pihak sudah banyak 

yang menggunakan teknologi informasi, mulai dari instansi pemerintah, 

instansi pendidikan, organisasi masyarakat, perusahaan swasta, dan lembaga 

keuangan seperti perbankan. 

1 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 2 

Salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi tersebut yaitu 

internet.  Internet merupakan suatu jaringan komputer terbesar di dunia yang 

digunakan oleh berjuta-juta orang yang tersebar di berbagai penjuru dunia. 

Internet pada mulanya adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh Advanced 

Research Project Agency (ARPA).  Jaringan ini akan berfungsi sebagai alat 

komunikasi yang akan menghubungkan pihak militer, universitas dan 

produsen peralatan militer.  Internet akan menjadi suatu jaringan infrastruktur 

komunikasi alternatif apabila jaringan utamanya hancur dalam serangan nuklir 

(Abdul Wahid dan M Labib, 2005: 34). 

 
Pada masa sekarang ini penggunaan internet semakin berkembang, 

internet membantu seseorang untuk berinteraksi, berkomunikasi, belajar, 

bahkan melakukan transaksi bisnis/perdagangan dengan orang lain dari segala 

penjuru dunia dengan murah, cepat, dan mudah.  Adanya internet ini memacu 

cara baru dalam kehidupan, yang dikenal dengan e-life, artinya kehidupan 

sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik.  Sekarang ini 

sudah marak dengan berbagai kata yang diawali dengan huruf “e”, seperti e-

commerce, e-government, e-education, e-library,e-banking, dan yang lainnya 

lagi yang dipengaruhi oleh elektronika.  Penggunaan internet dipilih oleh 

kebanyakan orang sekarang ini karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki 

oleh internet (http://www.nofieiman.com).yaitu : 

1. Internet sebagai jaringan publik yang sangat besar (huge/widespread 

network), layaknya suatu jaringan publik elektonik, yaitu murah, cepat, 

kemudahan akses. 

2. Menggunakan electronic data sebagai media penyampaian pesan/data 

sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara 

mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik analog maupun 

digital . 

 
Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

perekonomian dunia.  Internet membawa perekonomian dunia memasuki 

babak baru yang lebih popular dengan istilah digital economic atau 
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perekonomian digital. Perdagangan, misalnya, dilakukan melalui e-commerce.  

Secara umum e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi 

perdagangan barang atau jasa (trade of goods and servise) dengan 

menggunakan media elektronik (http://www.nofieiman.com). 

Dunia perbankan tidak ketinggalan pula dalam memanfaatkan 

teknologi informasi. Bank sebagai lembaga keuangan yang mengatur tatanan 

sistem ekonomi yang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional tanggap 

terhadap perkembangan jaman. Lembaga keuangan khususnya perbankan 

mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan 

perekonomian. Tumbuhnya perbankan yang baik dan sehat akan mampu 

mendorong perkembangan ekonomi. Peran yang strategis tersebut disebabkan 

oleh fungsi utama bank sebagai suatu wadah yang menghimpun dana dan 

menyalurkannya kepada masyarakat. Fungsi perbankan ini terdapat dalam 

Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Selain 

mempunyai fungsi tersebut perbankan juga mempunyai tujuan yang diatur 

dalam Pasal 4 Undang-undang Perbankan yaitu menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat 

banyak. Masalah-masalah yang terkait Lembaga keuangan bank tersebut 

diatur dalam  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 

Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan dengan dikeluarkanya 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Agar fungsi dan tujuan 

perbankan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukanan sebuah 

bank sentral yang mengatur dan mengawasi segala kegiatan perbankan yaitu 

Bank Indonesia. Ketentuan yang mengatur tentang Bank Indonesia terdapat 

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. 

Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya 

Undang-undang  Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. 
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Dalam menjalankan funsinya, bank menjalankan berbagai macam 

usaha. Dalam menjalankan usaha bank tersebut dilakukan melalui transaksi 

perbankan. Transaksi perbankan yang biasa dilakukan dalam bentuk 

konvensional, yaitu  dengan cara nasabah datang ke bank lalu ke loket teller 

untuk melakukan transaksi perbankan, kini dapat dilakukan dengan media 

elektronik atau sering disebut e-banking.  Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan 

bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko 

Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, “E-banking adalah 

layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, 

melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media 

elektronik antara lain ATM, phone banking, electronic fund transfer, internet 

banking, mobile banking”.  Transaksi perbankan melalui e-banking dari tahun 

ke tahun mengalami peningkatan. Volume transaksi e-banking pada triwulan 

ke dua 2008 tercatat 298.650.000 atau meningkat 8,04% dibanding triwulan 

sebelumnya, sedangkan dari sisi nilai mencapai Rp419,89 triliun, meningkat 

19,68% dari triwulan sebelumnya (http://www.inilah.com/bentuk /2008/09/20/ 

transaksi-elektronik-perlu-payung-hukum). 

Fasilitas e-banking mempunyai karakteristik yang berbeda satu dengan 

yang lainnya.  Apabila menggunakan ATM untuk melakukan transaksi seperti 

penarikan tunai, transfer, pembayaran tagihan kartu kredit, dan pembayaran 

tagihan lainnya, tentunya nasabah harus pergi ke ATM untuk melakukan 

transaksi tersebut.  Hal ini berbeda dengan menggunakan internet banking.  

Dengan internet banking nasabah dapat melakukan transaksi perbankan 

seperti informasi saldo, informasi mutasi rekening, transfer dana, pembayaran 

tagihan, dan sebagainya melalui jaringan internet dari personal computer, 

laptop maupun PDA kapanpun dan dimanapun nasabah berada.  E-banking 

khususnya internet banking akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, 

hal ini disebabkan nasabah ingin efisiensi waktu dan tenaga khususnya untuk 

masyarakat di kota-kota besar, dan peningkatan jumlah pengguna personal 

computer, laptop, PDA yang dapat terhubung dengan jaringan internet. 
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Transaksi perbankan melalui internet banking memberikan manfaat 

bagi pihak bank dan nasabah. Bagi nasabah dengan adanya layanan internet 

banking, nasabah dapat menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu ke 

bank untuk melakukan transaksi perbankan. Bagi pihak bank, penggunaan 

internet banking sangat berpotensi mengefisiensi biaya sekaligus 

meningkatkan pendapatan melalui sistem yang lebih efektif  daripada bentuk 

konvensional.  Layanan internet banking menawarkan berbagai macam 

kemudahan dalam kegiatan transaksi perbankan.  Kemudahan itu antara lain 

penawaran jasa perbankan melalui situs yang dibuat oleh bank yang 

bersangkutan sampai pada melakukan transaksi secara online melalui media 

internet.   

Transaksi perbankan melalui internet banking selain memberikan 

berbagai kemudahan, juga dapat menimbulkan permasalahan baik dari segi 

teknis maupun segi hukum.  Permasalahan tersebut secara umum adalah 

masalah yang berhubungan dengan keamanan, identitas/otentisitas dari para 

pihak, dan masalah kontrak.  Dengan adanya fasilitas layanan internet 

banking, transaksi antara nasabah dengan pihak bank dilakukan tanpa bertemu 

langsung.  Hal ini dapat menimbulkan permasalahan yaitu apakah pihak yang 

melakukan transaksi internet banking tersebut benar-benar memiliki rekening 

pada bank yang bersangkutan.   Apabila hal tersebut terjadi, tentunya nasabah 

yang memiliki rekening yang diakses secara illegal oleh pihak lain sangat 

dirugikan, karena kehilangan saldo dalam rekeningnya. Dalam kasus tersebut 

siapakah yang harus bertanggungjawab.  Permasalahan lain bisa timbul dari 

sistem elektronik internet banking.  Misalnya, apabila terjadi kasus yaitu pada 

saat nasabah sedang melakukan transaksi internet banking tiba-tiba sistem 

elektronik internet banking gagal beroperasi sebagaimana mestinya, maka 

dalam kasus tersebut siapakah yang harus bertanggung jawab.   

Dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan internet 

banking terdapat tiga pendekatan untuk mempertahanankan keamanan di 

cyberspace, pertama adalah pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial, 
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budaya, etika, dan ketiga pendekatan hukum. Untuk mengatasi gangguan 

keamanan pendekatan teknologi memang mutlak diperlukan, mengingat tanpa 

pendekatan teknologi suatu jaringan akan mudah disusupi, diintersepsi, atau 

diakses secara illegal tanpa hak.  Pendekatan hukum dan sosial budaya-etika 

sebagai bentuk pendekatan berikutnya menjadi sangat penting.  Pendekatan 

hukum dalam bentuk tersedianya hukum positif akan memberikan jaminan 

kepastian dan sebagai landasan dalam penegakan hukum (Ahmad M Ramli, 

2006: 3). Dengan disahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan-

kegiatan yang terkait dengan media elektronik termasuk mengenai kegiatan 

transfer dana secara elektronik, maka keberadaan Undang-undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik dalam menunjang kelancaran ssitem pembayaran 

menjadi sangat penting dan berkontribusi dalam rangka mendukung 

perkembangan ekenomi. Dalam transaksi-transaksi yang menggunakan media 

elektronik yang merupakan hubungan keperdataan, Undang-undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik ini merupakan dasar hukum dari penggunaan dan 

pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam transaksi 

elektronik, sehingga menghapuskan keraguan masyarakat dalam melakukan 

transaksi secara elektronik (Agus Santoso, 2008: 26) 

Model pengaturan yang dipilih oleh pembentuk Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  yaitu 

model pengaturan yang bersifat komprehensif, dalam arti materi muatan yang 

diatur mencakup hal yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan yang saat ini 

terjadi sehinggga dalam regulasi tersebut mencakup aspek hukum perdata 

materiil, hukum acara perdata dan pidana (walaupun dapat berupa kaidah 

penunjuk berlakunya hukum tertentu), hukum pembuktian, dan hukum pidana.  

Bagi Indonesia yang sudah ketinggalan dalam hal regulasi di bidang teknologi 

informasi model pengaturan tersebut sangat diperlukan. Pengaturan 

komprehensif di bidang informasi dan transaksi elektronik saat ini lebih baik 

dibandingkan dengan bentuk pengaturan parsial yang hanya mengatur alat 
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bukti dan transaksi elektronik semata tanpa mencakup materi muatan 

penyalahgunaan teknolgi informasi sehingga penegakan hukum diharapkan 

lebih efektif karena didalamnya juga terdapat bentuk-bentuk hak dan 

kewajiban yang disertai sanksi (Ahmad M Ramli, 2006:9). Dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  

menggunakan instrumen internasional sebagai salah satu dasar acuannya, yaitu 

UNCITRAL Model Law on e-commerce, UNCITRAL Model Law on 

Elecronic Signature, UNCITRAL Model Law on Internasional Credit 

Transfer, UNCITRAL Draf untuk konvensi pembentukan kontrak elektronik, 

E-ASEAN Reference Framework for Elecronic Commerce Legal Infrastructure  

(Ahmad M Ramli, 2006: 69 ).  Materi dalam Undang-undang  Informasi dan 

Transaksi Elektronik  yaitu membahas tentang dokumen dan tanda tangan 

elektronik, sertifikat elektronik,sistem elektronik, transaksi elektronik,  nama 

domain, perlindungan hak pribadi, perbuatan yang dilarang, penyelesaian 

sengketa, peran pemerintah dan peran masyarakat, penyidikan, dan ketentuan 

pidana.  

Penulis merasa tertarik melakukan penelitian terhadap transaksi 

perbankan melalui internet banking, karena karakter dari transaksi perbankan 

melalui internet banking sangat berbeda dengan transaksi perbankan secara 

konvensional.  Internet banking merupakan revolusi dari perkembangan 

informasi dan teknologi yang merupakan layanan baru dalam perbankan, dan 

adanya regulasi dalam bidang transaksi elektronik yaitu dengan disahkannya 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik.  Dalam melakukan penelitian, penulis menjadikan Permata Bank 

kantor cabang Surakarta sebagai lokasi penelitian, karena bank tersebut 

merupakan salah satu bank yang menyediakan layanan internet banking. Di 

samping Permata bank, bank umum yang lain juga menyelenggarakan layanan 

internet banking antara lain bank BCA, BNI, Mandiri, Danamon, Niaga. 

Alasan yang lainya yaitu karakteristik internet banking Permata bank berbeda 

dengan layanan internet banking bank lainnya yaitu adanya nomor TIN 
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(Telephone Identification Number) pada layanan internet banking Permata 

bank, sedangkan pada layanan internet banking bank yang lainnya 

menggunakan token sebagai alat yang menghasilkan nomor PIN (Personal  

Identification Number). 

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang telah penulis kemukakan 

pada latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik dan perlu 

mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan transaksi perbankan melalui 

internet banking  pada Permata Bank kantor cabang Surakarta berdasarkan 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik.  Oleh karena itu, penulis memilih judul penulisan hukum ini 

adalah: 

“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP 

TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING (Studi pada 

Bank Permata Kantor Cabang Surakarta)". 

 
B. Pembatasan Masalah 

Guna memberikan gambaran yang terfokus mengenai objek bahasan 

penelitian dalam penelitian hukum ini dan untuk menghindari terjadinya 

perluasan dan ketidakjelasan masalah yang diteliti sebagai akibat luasnya 

ruang lingkup penelitian, maka penulis membahas objek bahasan penelitian 

yaitu pelaksanaan transaksi perbankan melalui internet banking (Permata Net) 

di Permata Bank kantor cabang Surakarta. Pelaksanaan transaksi perbankan 

melalui internet banking (Permata Net) tersebut penulis analisis berdasarkan 

pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik yang berhubungan dengan internet banking (Permata 

Net) yaitu ketentuan tentang informasi elektronik, transaksi elektronik, tanda 

tangan elektronik, sertifikat elektronik, dan penyelenggara sistem elektronik. 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 9 

C. Perumusan Masalah 

                
Untuk memudahkan dalam pencarian dan penyusunan data, serta untuk 

mempermudah pembahasan masalah agar lebih terarah dan mendalam, maka 

perlu disusun perumusan masalah secara teratur dan sistematis. Berdasarkan 

hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan transaksi perbankan melalui internet banking 

(Permata Net) di Permata Bank kantor cabang Surakarta berdasarkan 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik? 

2. Bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam transaksi transaksi 

perbankan melalui  internet banking (Permata Net)? 

 
D. Tujuan Penelitian 

 
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah, dimana berbagai data dan 

informasi dikumpulkan, dirangkai dan dianalisis yang bertujuan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka pemecahan 

masalah-masalah yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 2006:3). Tujuan 

penelitian diperlukan untuk memberikan arahan dalam melangkah pada waktu 

malakukan penelitian.  

 
Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

 
1. Tujuan Obyektif 

a. Mengetahui pelaksanaan transaksi perbankan melalui internet banking 

(Permata Net) di Permata Bank kantor cabang Surakarta berdasarkan 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika dan 

Transaksi Elektronik. 

b. Mengetahui tanggung jawab para pihak dalam transaksi perbankan 

melalui internet banking (Permata Net). 
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2. Tujuan Subyektif 

a. Memperoleh data-data sebagai bahan penulisan hukum guna 

memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam 

jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

b. Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang hukum 

perdata khususnya hukum perbankan, dan hukum internet. 

c. Menambah pemahaman tentang transaksi perbankan melalui internet 

banking (Permata Net) di Permata Bank kantor cabang Surakarta 

berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informatika dan Transaksi Elektronik. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai  berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat pada pengembangan hukum 

perdata, khususnya dalam hukum perbankan, dan hukum internet. 

b. Hasil penelitian ini akan dapat digunakan sebagai teaching materials 

pada mata kuliah hukum perbankan, serta mata kuliah lain yang terkait 

serta memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum. 

c. Memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti oleh 

penulis. 

d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi 

penelitian lainnya yang sejenis.  

 
2. Manfaat Praktis 

a. Dapat mengembangkan kemampuan berpikir penulis sehingga dapat 

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang 

diperoleh. 
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b. Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dan terlibat 

dengan transaksi perbankan melalui internet banking. 

c. Dapat memberi informasi dan mengetahui transaksi perbankan melalui 

internet banking. 

 
E.  Metode Penelitian 

 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan 

konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 

sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak 

adanya hal-hal yang bertentangan dalm suatu kerangka teori tertentu  

(Soerjono Soekanto, 2006: 42).  

Metode penelitian dapat dirumuskan dengan kemungkinan-

kemungkinan sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 2006 : 5) 

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. 

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 

3. Cara tertentu untuk melaksanakan prosedur. 

 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

penelitian empiris. Pada penelitian empiris, maka yang diteliti pada 

awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian 

pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono 

Soekanto, 2006: 52). Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian 

pada data primer di lapangan yaitu di Bank Permata Kantor Cabang 

Surakarta. 
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2. Sifat Penelitian 

 
Dilihat dari sifat dan tujuannya, bentuk penelitian yang dilakukan 

oleh penulis termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin 

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan cara 

mengumpulkan data, menyususan, mengklasifikasi, menganalisis, dan 

menginterpretasikannya (Soerjono Soekanto, 2006: 10).  

 
3. Pendekatan Penelitian 

 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara 

tertulis atau lisan, dan perilaku nyata  (Soerjono Soekanto, 2006: 32). 

 
4. Lokasi Penelitian  

 
Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Bank 

Permata kantor cabang Surakarta. Penulis memilih lokasi penelitian di 

Permata bank kantor cabang Surakarta karena Bank Permata merupakan 

salah satu bank yang menyediakan layanan internet banking. 

5. Jenis Data 

 
Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian melalui wawancara 

dengan pihak yang bersangkutan untuk memberi keterangan dan 

melalui pengamatan.  Dalam penelitian ini, data primer diperoleh 

dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu di Permata bank kantor 

cabang untuk memperoleh data-data tentang transaksi perbankan 

melalui internet banking, seperti syarat-syarat registrasi layanan 
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internet banking, sistem keamanan pada internet banking, masalah-

masalah yang timbul pada internet banking, serta cara mengatasi 

masalah tersebut, dan sebagainya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang lebih dulu dikumpulkan 

dan dilaporkan oleh orang di luar penulis sendiri, dan diperoleh 

melalui   studi kepustakaan, buku, literatur, surat kabar, peraturan 

perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 
6. Teknik Sampling 

 
Pada penelitian hukum empiris memerlukan data primer untuk 

memperoleh data secara langsung dari warga masyarakat, sehingga 

penerapan sampling perlu dilakukan untuk menelaah perilaku warga 

masyarakat (Soerjono Soekanto, 2006: 60). Teknik penerapan sampling 

terdapat beberapa cara (Soerjono Soekanto, 2006: 174) yaitu probability 

sampling yang terdiri dari simple random sampling, statified random 

sampling, area atau cluster sampling, systematic random sampling, multi 

stage random sampling, dan non probability sampling yang terdiri dari 

quota sampling, purposive sampling, idental sampling. 

 
Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan teknik sampling 

non probability purposive sampling dengan non random. , karena tidak 

semua warga masyarakat di lokasi penelitian mengetahui informasi-

informasi terkait masalah yang diteliti, sehingga peneliti memilih informan 

dengan kategori-kategori tertentu. Dengan menerapkan teknik puposive 

sampling non random, peneliti dapat memilih informan di lokasi penelitian 

yaitu Ibu Prihastuti selaku pegawai di bagian customer service, Bapak 

Simons selaku pegawai di bagian sistem teknologi informasi, dan Ibu Julia 

selaku pegawai di bagian legal office. 
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7. Sumber Data 

 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat melalui 

penelitian (Soerjono Soekanto, 2006: 12). Dalam penelitian ini data 

langsung diperoleh melalui wawancara dengan para pegawai di Bank 

Permata kantor cabang Surakarta berdasarkan teknik  puposive 

sampling non random di atas. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara 

langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan 

perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian 

lainnya yang mendukung sumber data primer (Soerjono Soekanto, 

2006: 12). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau materi hukum 

yang mempunyai kekuatan mengikat, misalnya peraturan 

perundang-undangan. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berisi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari hasil-hasil 

penelitian sebelumnya, makalah, artikel, buku, dan lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus, ensiklopedi, dan 

lain-lain .  
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8. Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk 

memperoleh data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk data primer diperoleh dengan studi lapangan. 

Penulis datang ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh 

data yang valid dan lengkap. Untuk memperoleh data yang  lengkap 

dalam penelitian lapangan digunakan teknik pengumpulan data dengan 

cara: 

                  1)  Pengamatan 

Bentuk-bentuk pengamatan yang sering dipakai dalam 

suatu penelitian hukum (Soerjono Soekanto, 1986: 208) adalah: 

a) Pengamatan terlibat attau terbaur. 

b) Pengamatan tidak terlibat. 

Dalam penelitian ini digunakan bentuk pengamatan tidak terlibat 

mengingat bahwa permasalahan data yang diteliti menyangkut 

situasi birokrasi. 

 
Dalam hal ini Penulis melakukan pengamatan di Permata 

bank kantor cabang Surakarta terhadap obyek yang diteliti yaitu 

tentang internet banking. Penulis mengadakan pengamatan 

sebanyak enam kali yaitu dilakukan pada tanggal 15 Januari 

sampai dengan tanggal 6 Maret 2009. 

                  2)  Wawancara 

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu 

(Burhan Ashshofa, 2004:95). Dalam hal ini wawancara dilakukan 

dengan tujuan untuk memperoleh keterangan–keterangan yang 

jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 

oleh penulis.  
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Wawancara dapat dibedakan menjadi beberapa cara 

(Koentjaraningkrat, 1993: 138) yaitu: 

a) Wawancara berencana 

b) Wawancara tidak berencana, yang masih dibedakan: 

(1) Wawancara berstuktur  

(2) Wawancara tidak berstuktur, yang masih dapat dibedakan:  

(a) Wawancara berfokus 

(b) Wawancara bebas 

c) Wawancara sambil lalu 

 
Dalam penulisan hukum ini, jenis wawancara yang dilakukan oleh 

penulis yaitu wawancara berfokus. Pemilihan ini dengan 

pertimbangan bahwa berdasarkan situasi dan kondisi dari informan 

serta permasalahan yang diteliti, maka wawancara tanpa harus 

terikat pada suatu daftar pertanyaan yang ketat tetapi tetap terpusat 

pada suatu pokok tertentu dan lebih memberi kesempatan untuk 

mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah direncanakan 

sebelumnya dari suatu pedoman wawancara.   

b. Untuk data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder, 

dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder dari 

peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, karya ilmiah, 

dan artikel. 

 
9. Teknik Analisis Data 

 
Di dalam suatu penelitian, teknik analisis data merupakan suatu hal 

yang sangat penting untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang 

diteliti berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Pada tahap analisis 

data, seluruh data yang telah terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga 

tercapai suatu kesimpulan. Analisis data merupakan tahap yang paling 
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penting dan menentukan, karena pada tahap ini terjadi proses pengolahan 

data (Soerjono Soekanto, 2006: 251) 

 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

Secara umum terdapat dua model pokok dalam analisis di dalam penelitian 

kualitatif, yaitu model analisis jalinan atau mengalir (flow model of 

analysis), dan model analisis interaktif (H.B. Sutopo, 1988:36). Dalam 

penulisan hukum ini penulis menggunakan metode analisis interaktif. 

Penulis menggunakan metode analisis interaktif karena penelitian yang 

dilakukan termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, 

sehingga nantinya penulis pada saat melakukan pengumpulan data dapat 

juga melakukan analisis data, membuang data-data yang tidak berhungan 

dengan masalah yang diteliti. Apabila kesimpulan dirasakan kurang maka 

dapat dilakukan verifikasi dan peneliti kembali mengumpulkan data 

lapangan. 

Motode analisis interaktif adalah tiga komponen analisis yang 

aktifitasnya dapat dilakukan dengan cara interaktif, baik antar 

komponenya maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses 

yang berbentuk siklus. Dalam bentuk ini tetap bergerak di antara tiga 

komponen analisis dengan proses pengumpulan selama kegiatan 

berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak di 

antara komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih 

tersisa bagi penelitinya (H.B. Sutopo, 1988: 37). 

Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen yang dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

a. Reduksi Data 

Merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting 

dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian 

dapat dilakukan. 
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b. Penyajian Data 

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data 

dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan 

kerja yang berkaitan dengan kegiatan, dan tabel. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus memahami apa arti 

dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan 

peraturan-peraturan dan pola-pola, pernyataan-pernyataan dan 

konfigurasi yang mungkin, arahan, sebab akibat, dan berbagai 

proporsi, kesimbulan perlu diverfikasi agar cukup mantap dan benar-

benar bisa dipertanggungjawabkan.    

Teknik analisis kualitatif model interaktif dapat digambarkan 

dalam bentuk rangkaian yang utuh antara ketiga komponen diatas (reduksi 

data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan) sebagai berikut:  

                                                            

Gambar 1. Model Analisis Interaktif 

(H.B. Sutopo.1988. Pengantar Penelitian Kualitatif) 

Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada 

waktu pengumpulan data penelitian, peneliti membuat reduksi data dan 

sajian data. Setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti 
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mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan memverifikasikan 

berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. Aktivitas yang dilakukan 

dengan siklus antara komponen-komponen tersebut akan didapat data yang 

benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti. 

F. Sistematika Penulisan Hukum 
 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika 

penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya 

ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun 

sistematika penulisan hukum terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling 

berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah 

 
BAB I     : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum. 

BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan mengenai kajian pustaka dan teori 

yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti serta 

kerangka pemikiran. 

 
BAB III   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasannya dengan teknik analisis data yang telah ditentukan 

dalam sub bab metode penelitian. 

 
BAB IV   : PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan mengenai simpulan dan saran terkait 

dengan permasalahan yang diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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