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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

 Teknologi informasi di Indonesia berkembang sangat pesat sejak 

awal mula internet masuk ke Indonesia, internet yang mulanya tidak 

dijangkau banyak orang per tahun 2018 tercatat oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) sudah digunakan oleh 

kurang lebih 54,7% penduduk di Indonesia sekitar 143,26 juta orang dari 

total jumlah penduduk 262 juta orang.
1
 Internet yang mulanya digunakan 

sebagai sarana tukar-menukar informasi seperti pesan, foto, dan dokumen 

yang pada saat itu sangat menolong masyarakat dengan adanya fitur kirim 

pesan dan gambar tanpa biaya yang mahal seperti mengirim SMS (Short 

Message Service) dan MMS (Multimedia Messaging Service) di mana 

mengirim pesan dan gambar melalui SMS dan MMS dikenakan tarif yang 

tidak murah, namun mayoritas orang tetap memakainya karena merupakan 

pilihan yang paling mudah dan cepat dibandingkan opsi lainnya seperti 

surat menyurat melalui pos ketika ingin menghubungi seseorang.  

 Inovasi-inovasi baru di dunia internet terus berkembang, dengan 

lahirnya perusahaan seperti Youtube sebagai media tontonan, mengunggah, 

dan mengunduh video. Youtube merupakan salah satu platform yang 

digemari banyak orang di mana pengguna youtube tidak dibatasi oleh usia 

                                                 
1
 Buletin APJII Edisi 22 - Maret 2018, https://apjii.or.id/content/read/104/348/BULETIN-APJII-

EDISI-22---Maret-2018 , Diakses Pada (Diakses pada 19 Oktober 2019, Pukul 13:30) 
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yang terdiri dari berbagai kalangan usia mulai dari anak-anak hingga orang 

dewasa, terlebih fitur di telepon genggam yang pada saat itu masih sangat 

terbatas dengan layar kecil, menjadikan Youtube yang diakses melalui 

media komputer sangat populer.  

  Tidak kalah dengan Youtube munculnya platform forum diskusi 

Kaskus juga menjadi populer, di mana setiap orang dapat membuka forum 

untuk berdiskusi mengenai apapun dengan sesama pengguna internet. 

Platform ini pun memiliki sangat banyak pengunjung yang berinteraksi 

satu sama lain, yang menjadikan forum Kaskus menjadi tempat bertukar 

pikiran, tanya jawab, dan berbagi cerita. Forum Kaskus pun menduduki 

posisi ke 10 dalam daftar website  yang paling sering dikunjungi 

berdasarkan data dari Alexa per Mei 2016.
2
 

  Melihat pengguna forum Kaskus yang sangat banyak tidak sedikit 

orang-orang yang melihat peluang bisnis dalam dunia forum diskusi 

kaskus, orang-orang ini kemudian membuat forum jual beli di mana 

mereka dapat memasarkan produk yang ingin mereka ingin jual di dalam 

forum tersebut, produk yang mereka jual pun dapat dilihat oleh 

pengunjung Kaskus lainnya. 

  Forum jual beli ini seketika menjadi populer dan membuat pasar 

online tersendiri, namun memang karena faktor keamanan yang belum 

sempurna banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kelemahan platform 

                                                 
2
 Andini Librianty “Rekam Jejak Ken Dean Lawadinata Bersama Kaskus” 

https://www.liputan6.com/tekno/read/2627613/rekam-jejak-ken-dean-lawadinata-bersama-kaskus 

(Diakses pada 21 Oktober 2019, Pukul 18:32) 

https://www.liputan6.com/tekno/read/2627613/rekam-jejak-ken-dean-lawadinata-bersama-kaskus
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tersebut. Platform forum jual beli disini hanya menyediakan sarana iklan 

namun tidak memberikan sarana perlindungan pembayaran, penjual dan 

pembeli akan melakukan pembayaran secara langsung tanpa perantara. 

Kelemahan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan 

penipuan, setelah uang dikirimkan oleh pembeli ke rekening penjual 

barang tidak dikirimkan oleh penjual.  

  Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah ketika 

seorang menteri pemuda dan olahraga Roy Suryo menjadi korban 

penipuan jual-beli online, Roy Suryo melihat iklan yang terpasang pada 

aplikasi OLX kemudian menghubungi penjual dan mengirimkan sejumlah 

uang sesuai kesepakatan, namun ketika uang sudah dikirimkan penjual 

tidak menepati janjinya yakni tidak mengirimkan barang yang sudah 

dibayar.
3
 

  Melihat ketidaknyamanan bertransaksi secara online yang 

seringkali dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan penipuan, 

banyak pengusaha-pengusaha yang memiliki ide untuk memulai start-up, 

start-up sendiri dimulai dari sebuah masalah yang membutuhkan solusi
4
. 

Start-up di bidang e-commerce atau jual beli online yang menjadi 

perantara antara penjual dan pembeli, fitur perantara pada e-commerce 

dimulai dengan menyelipkan pihak ketiga dalam transaksi jual beli online, 

pihak start-up sebagai pihak ketiga memiliki peran untuk menahan dana 

                                                 
3
 Robertus Belarminus “Roy Suryo Kena Tipu ABG Saat Beli Sepeda Fixie Di Situs Jual Beli 

“Online” 

https://megapolitan.kompas.com/read/2014/09/04/18432541/Roy.Suryo.Kena.Tipu.ABG.Saat.Beli

.Sepeda.Fixie.di.Situs.Jual.Beli.Online (Diakses pada 19 Oktober 2019, Pukul 13:32) 
4
 Budi Rahardjo, Starting-up, (Jakarta:  PT Insan Indonesia, 2016), .hal.12 

https://megapolitan.kompas.com/read/2014/09/04/18432541/Roy.Suryo.Kena.Tipu.ABG.Saat.Beli.Sepeda.Fixie.di.Situs.Jual.Beli.Online
https://megapolitan.kompas.com/read/2014/09/04/18432541/Roy.Suryo.Kena.Tipu.ABG.Saat.Beli.Sepeda.Fixie.di.Situs.Jual.Beli.Online
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yang sudah dibayarkan oleh pembeli terlebih dahulu selama transaksi 

berlangsung. Terdapat tahapan-tahapan dalam transaksi elektronik melalui 

e-commerce contohnya dalam aplikasi Tokopedia dapat diurutkan sebagai 

berikut:
5
 

1. E-customer dapat memilih produk yang ingin dibeli, kemudian 

memasukan kurir pilihan, alamat tujuan pembelian, dan kemudian 

melanjutkan proses pembayaran kepada pihak Tokopedia, dana akan 

ditahan oleh pihak Tokopedia selama proses transaksi berlangsung. 

2. Setelah Pembayaran diverifikasi oleh pihak Tokopedia, E-Merchant 

mendapatkan notifikasi pesanan, kemudian dapat memproses 

pesanan dengan mengirimkan produk pesanan dengan jasa 

pengiriman yang sudah ditentukan. 

3. Setelah E-customer menerima pesanan yang telah dipesan, E-

customer mendapatkan jangka waktu 2 hari (2x24Jam) untuk 

konfirmasi penerimaan barang jika pesanan telah sesuai, setelah E-

customer mengkonfirmasi penerimaan barang maka Dana yang 

ditahan oleh Tokopedia akan diteruskan pada saldo E-Merchant. 

4. Namun jika pesanan yang diterima oleh E-Customer tidak sesuai 

dengan yang seharusnya, E-Customer dapat mengajukan komplain 

pada pihak Tokopedia untuk pengembalian dana. 

5. Setelah pesanan selesai E-Merchant dapat mencairkan dana hasil 

penjualannya ke Rekening Pribadi/Perusahaan E-merchant, dan E-

                                                 
5
 PT.Tokopedia “3 Langkah Mudah Belanja Online di Tokopedia” 

https://www.tokopedia.com/panduan/beli/ (Diakses pada 19 Oktober 2019, Pukul 19:18) 

https://www.tokopedia.com/panduan/beli/
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Customer dapat memberikan ulasan/rating kepada toko E-Merchant 

tersebut. 

   Sistem perantara menjadi daya tarik bagi konsumen yang ingin 

berbelanja online, membuat setiap transaksi lebih aman tanpa cemas 

bertemu dengan penjual yang menipu, perusahaan-perusahaan start-up ini 

pun terus berkembang menjadi perusahaan yang besar. Tidak sedikit 

perusahaan yang mendapat suntikan dana untuk melakukan pengembangan 

perusahaan mereka, salah satu perusahaan e-commerce Tokopedia 

mengumumkan mendapatkan suntikan dana sebesar 16 triliun 

(Rp.16.000.000.000.000,.) dari Softbank Vision Bank dan Alibaba Group
6
. 

  Lahirnya e-commerce di Indonesia menjadi sorotan publik, dimana 

pengguna e-commerce sendiri terus meningkat yang memudahkan 

pengguna dalam melakukan transaksi jual beli yang mudah dan aman. 

Pilihan e-commerce yang banyak seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak, 

Shopee, Blibli, dan e-commerce lainnya membuat tidak sedikit konsumen 

yang biasa berbelanja secara konvensional di toko-toko fisik berpindah ke 

toko online. Pembeli dapat menggunakan fitur mengurutkan harga dari 

yang terendah, dan membandingkan harga secara transparan. Penjual 

online pun tidak perlu mengeluarkan biaya seperti toko konvensional 

seperti biaya sewa kiosk, dan gaji karyawan. Mereka hanya membutuhkan 

                                                 
6
 Yudha Pratomo,” Tokopedia Umumkan Mendapat Suntikan Dana 16 Triliun”, 

https://tekno.kompas.com/read/2018/12/12/11495457/tokopedia-umumkan-mendapat-suntikan-

dana-rp-16-triliun, (Diakses pada 19 Oktober 2019, Pukul 13:38) 

https://tekno.kompas.com/read/2018/12/12/11495457/tokopedia-umumkan-mendapat-suntikan-dana-rp-16-triliun
https://tekno.kompas.com/read/2018/12/12/11495457/tokopedia-umumkan-mendapat-suntikan-dana-rp-16-triliun
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gudang tempat penyimpanan produk dan dapat bekerja sendiri mengemas 

dan mengirimkan produk yang dijual.    

  Penjual online dapat memotong biaya-biaya yang pada umumnya 

dikeluarkan oleh pedagang konvensional, sehingga pedagang online dapat 

menjual produk dengan harga yang lebih murah dibanding pedagang 

konvensional. Persaingan antara toko konvensional dengan toko online 

membuat banyak toko konvensional kehilangan konsumen dan berakhir 

gulung tikar akibat tak mampu bersaing, menurut Kepala Bappenas 

Bambang Brodjonegoro “Kita juga harus perhatikan pengaruh dari 

digitalisasi, itu sesuai yang tidak bisa dihindari lagi” di kantor pusat BPS, 

Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2018)
7
 

  Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang 

digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat 

Indonesia,
8
 bukan hal yang baru dimana pembayaran pajak dilakukan oleh 

setiap warga negara yang bekerja atau menjalankan usaha, namun penjual 

online yang berjualan di marketplace e-commerce masih banyak yang 

tidak membayar pajak dari hasil keuntungan penjualan online. Penjualan 

dilakukan secara langsung dari rekening pembeli, ke rekening penengah 

dalam hal ini aplikasi e-commerce, dan langsung masuk ke dalam rekening 

pribadi penjual tidak dapat dilihat seperti transaksi pada toko 

konvensional.  

                                                 
7
 Hendra Kusuma, ”Kepala Bappenas Sebut Banyak Ritel Tutup Karena Digitalisasi”, 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3867329/kepala-bappenas-sebut-banyak-ritel-

tutup-karena-digitalisasi, (Diakses pada 19 Oktober 2019, Pukul 13:44) 
8
 Angger Sigit Pramukti, Pokok-pokok Hukum Perpajakan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,  2015), 

hal.1 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3867329/kepala-bappenas-sebut-banyak-ritel-tutup-karena-digitalisasi
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3867329/kepala-bappenas-sebut-banyak-ritel-tutup-karena-digitalisasi
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  Peraturan Menteri Perdagangan yang mengharuskan setiap badan 

maupun orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib 

memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk dapat melakukan 

kegiatan usaha tersebut.
9
 Sebaliknya memulai berjualan di marketplace e-

commerce sangatlah mudah, hanya dengan membuat akun dengan 

menggunakan no ponsel, atau email setiap orang sudah bisa mulai 

berjualan tanpa perlu izin apapun seperti SIUP, baik orang dewasa maupun 

anak-anak pun dapat berjualan di toko online. Kemudahan ini yang 

membuat banyak orang-orang yang memulai berjualan online karena 

melihat peluang berjualan dengan mudah dan pasar yang luas dimana toko 

online dapat diakses oleh setiap orang yang sudah terhubung ke internet 

dari seluruh wilayah di Indonesia. 

   Jasa Ekspedisi seperti JNE, JNT, TIKI, dan jasa kirim lainnya 

memiliki peranan penting dalam transaksi online di mana pihak e-

commerce bekerja sama langsung dengan pihak ekspedisi untuk 

memberikan kemudahan bagi pembeli dan penjual, dengan diadakannya 

banyak promo gratis ongkir atau cashback pengiriman, juga adanya fitur 

COD (Cash On Delivery) di mana pembeli bisa membayar secara tunai 

barang yang dipesannya ketika barang yang dipesan sudah sampai ke 

alamat pembeli.  

  Kerjasama antara e-commerce dengan gerai minimarket seperti 

Indomaret dan Alfamart yang memperbanyak metode pembayaran yang 

                                                 
9
 Anak Suryo, Tata Cara Mengurus Ijin Usaha, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,  2007), hal.16-18 



 

8 

dapat digunakan pengguna untuk melakukan pembayaran, sehingga 

pembeli yang tidak memiliki rekening bank dan tidak dapat melakukan 

transfer juga dapat melakukan pembayaran atas transaksi online di gerai 

minimarket tersebut.
10

 

  Perkembangan teknologi seperti di atas merupakan hal yang tidak 

bisa dihindari oleh seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat harus 

beradaptasi dengan kondisi yang terus berubah-ubah, meskipun tidak 

seluruh gerai ritel mengalami kerugian namun jika melihat data dan fakta 

di lapangan tidak sedikit gerai ritel yang gulung tikar akibat online, atau 

bahkan gerai ritel yang banting setir menjadi toko online untuk menekan 

biaya-biaya yang biasanya mereka harus keluarkan.
11

 

  Pemerintah pun tidak tinggal diam melihat kondisi perdagangan 

yang terus berkembang di era internet, dengan menerbitkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan 

Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan 

peraturan ini mulai efektif berlaku pada tanggal 1 April 2019 yang 

bertujuan dapat memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi 

pelaku usaha yang melaksanakan perdagangan melalui e-commerce.
12  
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 PT.Tokopedia “3 Langkah Mudah Belanja Online di Tokopedia” 

https://www.tokopedia.com/panduan/beli/metode-pembayaran  (Diakses pada 19 Oktober 2019, 

Pukul 20:05) 
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 Fadhly Fauzi Rachman “Pengusaha: Pedagang Mulai Pindah ke Toko Online” 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3560879/pengusaha-pedagang-mulai-pindah-ke-

toko-online, (Diakses pada 21 Oktober 2019, Pukul 20:04) 
12

 Lydia Yuniartha, “Aturan Pajakan E- Commerce Sudah Terbit, Marketplace Waji Laporkan 

Data Rekapan Transaksi”, http://www.tribunnews.com/bisnis/2019/01/11/aturan-pajakan-e-

commerce-sudah-terbit-marketplace-wajib-laporkan-data-rekapan-transaksi,(Diakses pada 19 

Oktober 2019, Pukul 14:04) 

https://www.tokopedia.com/panduan/beli/metode-pembayaran
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3560879/pengusaha-pedagang-mulai-pindah-ke-toko-online
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3560879/pengusaha-pedagang-mulai-pindah-ke-toko-online
http://www.tribunnews.com/bisnis/2019/01/11/aturan-pajakan-e-commerce-sudah-terbit-marketplace-wajib-laporkan-data-rekapan-transaksi
http://www.tribunnews.com/bisnis/2019/01/11/aturan-pajakan-e-commerce-sudah-terbit-marketplace-wajib-laporkan-data-rekapan-transaksi
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  Peraturan di atas diharapkan dapat memberikan keadilan dan 

manfaat bagi seluruh pihak yang terkait diantaranya pedagang online dan 

pedagang ritel di mana dapat melahirkan persaingan usaha yang sehat dan 

menguntungkan bagi setiap pihak tanpa merugikan pihak-pihak tertentu. 

 Penelitian dengan topik yang relatif sama sudah pernah dilakukan oleh :  

1. Bagus Harie Prabowo  

  Judul Penelitian : Pengaturan Hukum Tentang Pemungutan Pajak  

  Atas Transaksi E-Commerce di Indonesia 

 ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna 

memperoleh gelar Magister Hukum pascasarjana Universitas Pelita 

 Harapan pada tahun 2017. 

2. Yunny Adriany Liembono 

  Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Atas Penerapan Pajak Terhadap 

  E-Commerce 

 ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna 

memperoleh gelar Magister Hukum pascasarjana Universitas Pelita 

Harapan pada tahun 2018. 

  Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang ditulis penulis 

adalah adanya payung hukum baru yang digunakan untuk menganalisis 

topik penelitian yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mulai efektif berlaku pada 

tanggal 1 April 2019. 
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1.2.  Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaturan perpajakan bagi pelaku usaha atas transaksi 

perdagangan di E-Commerce? 

2. Bagaimana penerapan dalam perlakuan perpajakan bagi pelaku 

usaha atas transaksi di E-Commerce? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perpajakan bagi 

pelaku usaha atas transaksi perdagangan di E-Commerce. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dalam perlakuan 

perpajakan bagi pelaku usaha atas transaksi di E-Commerce. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

  Dalam penulisan penelitian ilmiah ini penulis berharap dapat 

bermanfaat, yaitu sebagai berikut: 

 Dari sisi teoritis, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan 

gambaran mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi di 

Indonesia, hingga munculnya internet yang dimanfaatkan sebagai media 

sarana jual-beli yang menghasilkan uang, juga memberikan pengertian 

mengenai pajak yang berlaku di indonesia dan kendala-kendala yang 

timbul dalam menerapkan pajak atas transaksi di e-commerce. 

 Dalam sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi bagi pelaku usaha penjual online atau masyarakat yang ingin 
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masuk ke dalam dunia perdagangan online mengenai perlakuan perpajakan 

atas transaksi perdagangan di E-Commerce, dan juga meningkatkan 

kesadaran untuk melapor dan membayar pajak atas transaksi perdagangan 

di E-Commerce bagi pelaku usaha penjual online yang belum membayar 

pajak. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam makalah ini disusun sebagai berikut: 

BAB 1  Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB 2  Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi Landasan Teoritis dan Landasan Konseptual. 

BAB 3  Metode Penelitian 

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan 

BAB 4  Hasil Penelitian dan Analisis Penelitian 

  Bab ini berisi hasil penelitian  dan analisis penelitian. 

BAB 5  Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran 

dari penulis. 

 

 


