
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini berada pada era revolusi 

teknologi yang memiliki peran penting terutama dalam bidang internet. 

Dengan adanya internet membuat kita lebih mudah dalam mengakses 

informasi-informasi yang luas dan beragam serta memudahkan kita dalam 

berinteraksi dengan individu-individu lainnya yang berada didalam negeri 

maupun luar negeri. Perkembangan ini menyebabkan terjadinya lompatan 

perkembangan zaman yang telah merubah kebiasaan masyarakat dalam 

melakukan transaksi jual beli. Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya 

melakukan transaksi jual beli secara langsung atau dengan tatap muka melalui 

tempat-tempat perbelanjaan, saat ini perlahan mulai berubah menjadi sebuah 

gaya baru sesuai perkembangan teknologi dan informasi yaitu transaksi jual 

beli dengan menggunakan media internet atau transaksi online.”  

Transaksi online adalah cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli 

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Transaksi online saat 

ini mengalami perkembangan dimasyarakat sebagai dampak dari adanya 

perkembangan teknologi serta semakin meningkatnya jumlah pengguna 

internet di Indonesia. Saat ini mayoritas pelaku usaha maupun konsumen juga 

banyak melakukan transaksi jual beli melalui media internet atau online 

sebagai tempat yang digunakan oleh pelaku usaha dan konsumen dalam 

melakukan transaksi online.” 
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Faktor yang mendorong mayoritas pelaku usaha saat ini melakukan 

transaksi online yaitu karena melalui transaksi online pelaku usaha dapat 

menekan biaya pemasaran, distribusi dan lain-lain yang mengakibatkan 

berkurangnya biaya modal sehingga dapat menekan harga maupun 

melipatgandakan keuntungan, dari perspektif konsumen sendiri adanya media 

jual beli online atau dengan media internet mempermudah konsumen dalam 

memilih atau memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa perlu ke pasar atau 

ke pusat-pusat perbelanjaan yang membutuhkan biaya transportasi dan 

umumnya memiliki harga yang lebih tinggi dari pada barang yang dijual 

melalui media online atau internet.” 

Jual beli melalui media online atau internet yang saat ini sedang banyak 

diminati oleh pelaku usaha maupun konsumen, bukan hanya memiliki 

dampak positif yang berupa kemudahan semata namun juga terdapat banyak 

dampak negatif yang dirasakan konsumen saat ini terutama melalui transaksi 

jual beli media online atau internet. Salah satu contohnya antara lain, barang 

yang tidak sampai ke konsumen, barang yang tidak sesuai spesifikasi atau 

tidak sesuai dengan tampilan barang pada aplikasi jual beli online, sampai 

dengan adanya modus-modus tindak pidana penipuan yang banyak 

merugikan konsumen.” 

Mekanisme jual beli online yang hanya melalui perantara aplikasi jual 

beli online selain digunakan untuk memudahkan konsumen, seharusnya juga 

memenuhi prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap konsumen. Prisnip-

prinsip ini harusnya ditegakkan melalui kesepakatan maupun perjanjian di 
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saat konsumen menggunakan aplikasi jual beli online. Pada saat konsumen 

setuju untuk membeli suatu barang dengan adanya klausul atau pernyataan 

tanggung jawab maupun perlindungan hukum baik dalam bentuk ganti rugi 

atau proses hukum dari pelaku usaha maupun pemilik aplikasi.” 

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli 

online seharusnya diatur lebih ketat oleh Peraturan Perundang-Undangan, 

karena pada umumnya dalam transaksi jual beli pada media online atau 

internet kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha atau penyedia 

aplikasi tidak seimbang. Dimana pelaku usaha atau penyedia aplikasi hanya 

menyediakan syarat dan ketentuan atau perjanjian jual beli secara baku, yang 

umumnya menguntungkan pelaku usaha ataupun penyedia aplikasi dengan 

penghindaran tangung jawab hukum apabila adanya kerugian konsumen di 

dalam proses transaksi jual beli online atau melalui media internet. 

Sedangkan kedudukan konsumen hanya sebatas menerima atau menolak 

terhadap syarat dan ketentuan ataupun perjanjian jual beli dengan pelaku 

usaha melalui media online.1” 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

saat ini merupakan benteng satu-satunya terkait prinp-prinsip perlindungan 

konsumen di tengah maraknya media jual beli online saat ini sedangkan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut belum memadai atau 

belum menyentuh secara detail terkait pengaturan dan prinsip-prinsip 

perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui media online.” 

                                                           
1 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, 

(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 22. 
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Perjanjian jual beli melalui mekanisme aplikasi jual beli online saat ini 

dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam bentuk kontrak baku 

yang hanya memiliki opsi menerima atau menolak dengan klausul atau 

pernyataan yang umumnya merupakan bentuk penghindaran tanggung jawab 

terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Sehingga dalam hal ini 

dibutuhkan instrumen hukum yang dapat melindungi konsumen dari akibat-

akibat yang merugikan terkait jual beli melalui media online. 

Perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum merupakan dua hal 

yang sangat penting di dalam melakukan perbuatan hukum. Tanpa adanya 

kedua hal tersebut maka hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan 

sebagai perbuatan hukum menjadi tidak jelas dan terganggu karena tidak 

adanya perlindungan hukum maupun tanggung jawab hukum yang memaksa 

para pihak untuk melakukan hak dan kewajiban. Begitu juga pada perjanjian 

jual beli online, perjanjian sebagai kesepakatan pada para pihak seharusnya 

memberikan perlindungan dan tanggung jawab hukum bagi para pihak yang 

ada di dalamnya, sehingga memperjelas hak dan kewajiban serta memberikan 

posisi yang seimbang bagi para pihak untuk memenuhi rasa keadilan yang 

merupakan salah satu tujuan hukum dan secara khusus memenuhi prinsip-

prinsip perlindungan konsumen. 

1.2 Rumusan Permasalahan 

1. Bagaimana hubungan pelaku usaha dan konsumen di dalam jual beli 

melalui media internet? 

2. Bagaimana Mekanisme jual beli melalui media internet? 
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3. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait Perjanjian 

jual beli produk melalui internet yang merugikan konsumen? 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui hubungan pelaku usaha dan konsumen di dalam jual 

beli melalui media internet. 

2. Untuk mengetahui mekanisme jual beli melalui media internet. 

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen terkait 

perjanjian jual beli produk melalui internet yang merugikan konsumen. 

1.4 Manfaat Penulisan 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Sebagai bahan kajian bagi akademis untuk menambah wawasan 

ilmu pengetahuan. 

2. Suatu bentuk literatur tambahan di tempat pembelajaran. 

3. Diharapkan akan mengembangkan dan memperluas pengetahuan 

akan ilmu hukum secara umum dan secara khusus pada peraturan-

peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini secara praktis diharapkan untuk dapat  

memberikan sumbangsih pemikiran, memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi serta 

pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk melakukan 

perjanjian jual beli melalui internet atau secara online. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut: 

BAB I      PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan tentang perjanjian jual beli, e-commerce, 

dan perlindungan konsumen.  

BAB III    METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan 

data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini. 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN ANALISA PENELITIAN 

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan 

mengenai perjanjian jual beli produk melalui internet yang 

merugikan konsumen.  

BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian penulis. 

 

 

 

 


