
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan 

penduduk yang sangat cepat namun lemah terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di Indonesia.1 Perkembangan teknologi yang 

sangat cepat beriringan dengan pertumbuhan penduduk. Pada era globalisasi 

seperti saat ini, penggunaan media telekomunikasi dan teknologi informasi 

menempati kedudukan yang penting terutama dalam memudahkan proses 

transaksi bisnis secara umum dan perdagangan bebas secara khusus.2 Adapun 

teknologi yang saat ini terus berkembang dengan pesat adalah teknologi 

berbasis internet yang dapat diartikan sebagai global network of computer 

networks atau sebuah jaringan komputer dalam skala global dan mendunia. 

Sebagian besar pemanfaatan teknologi tersebut dikalangan masyarakat 

Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli secara online atau yang disebut 

juga electronic commerce (E-Commerce).3 

E-commerce merupakan kegiatan transaksi perdagangan barang dan/atau 

jasa dengan memanfaatkan jaringan internet serta berkaitan dengan konsumen 

(consumers), manufaktur (manufactures), service providers, dan pedagang 

1 Admin, “13 Alasan Indonesia Termasuk Negara Berkembang dan Solusinya”, 
https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/alasan-indonesia-termasuk-negara-berkembang/amp, diakses 
tanggal 23 April 2018. 
2 Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum, Hukum Transasksi Elektronik Di Indonesia, 
Nusamedia, Bandung, 2017, hlm. 1. 
3 Amelia Andhini, “Pengaruh Transaksi Online Shopping, Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap 
Kepuasan Konsumen Pada E-Commerce”, Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen Volume 6 Nomor 7, 
Juli 2017, 2. 
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perantara (intermediateries).4 Yang termasuk dalam kegiatan e-commerce 

antara lain, transfer dana serta pertukaran data secara elektronik yang 

melibatkan sistem pengumpulan data secara otomatis. Sehingga e-commerce 

dapat dikatakan sebagai suatu tempat dilakukannya pemasaran atas barang 

dan/atau jasa dengan menggunakan teknologi berbasis internet.5 

Istilah e-commerce baru memperoleh perhatian beberapa tahun belakangan 

ini ditandai dengan banyaknya seminar-seminar yang diadakan oleh beberapa 

institusi di bidang teknologi serta beberapa pengamat yang terkait dengan 

industri e-commerce seperti pengamat ekonomi, pengamat teknologi 

informasi, pengamat hukum yang dihadirkan dalam membahas permasalahan 

yang akan timbul serta menyiasati persoalan yang telah timbul, akan tetapi 

belum juga ditemukan jalan keluarnya, yang menjadi pokok bahasan yang 

sangat menarik dikalangan pebisnis pada umumnya.6 

Perkembangan internet telah merubah perekonomian secara revolusioner. 

Perubahan ini terjadi pada tata cara, teknik dan model bisnis. Internet yang 

semula hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan promosi, sekarang 

berkembang menjadi sarana untuk mengemas semua kepentingan perusahaan. 

Internet telah menciptakan trend outsourcing (pemanfaatan sumber daya dari 

luar) dan down sizing (penyusutan jumlah karyawan) pada perusahaan. 

Banyaknya keuntungan yang ditawarkan e-commerce yang sulit atau tidak 

4 Dr. Abdul Halim Barkatullah, Op. Cit, hlm. 11. 
5 Sutabri, T. 2012. Analisis Sistem Informasi. Andi Offset. Yogyakarta. 
6 Dr. Abdul Halim Barkatullah, Op. Cit, hlm. 13. 

Cici Sri Wahyuni, Analisis Yuridis Transaksi Jual Beli Online di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2019 
UIB Repository©2019



dapat diperoleh melalui cara-cara transaksi konvensional, yaitu keuntungan 

bagi pedagang dan keuntungan bagi pembeli.7 

E-commerce juga mempermudah proses pembayaran dalam bertransaksi 

jika dibandingkan dengan proses pembayaran secara konvensional karena 

dengan e-commerce pembayaran cukup dilakukan melalui sistem transfer 

antar bank. Tapi, tidak menutup kemungkinan adanya beberapa situs yang 

kerap melakukan proses pembayaran secara konvensional yaitu dengan cara  

COD (cash on delivery), COD (cash on delivery) adalah cara pembayaran 

dengan bertemunya penjual dan pembeli. Berdasarkan data yang telah 

diumumkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) 

memperlihatkan bahwa peningkatan nilai transaksi jual beli secara online 

pada e-commerce tahun 2013 sudah mencapai Rp 130.000.000.000.000 

(seratus tiga puluh triliyun) dengan angka pemakai internet sebanyak 

82.000.000 (delapan puluh dua juta) orang.8 

Kendala yang kerap kali terjadi dalam transaksi elektronik saat ini adalah 

kepercayaan konsumen, karena masih banyak konsumen yang kurang percaya 

dalam melakukan proses transaksi jual beli berbasis online, sehingga pelaku 

usaha e-commerce sedikit kesulitan dalam memperdagangkan usahanya tanpa 

melakukan tatap muka dengan calon konsumen. Hubungan antara pelaku 

usaha dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, 

distribusi pada pemasaran hingga penawaran. Sehingga rangkaian tersebut 

7 Ibid, hlm 25. 
8 Amelia Andhini, Op.Cit, 2 
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menjadi rangkaian perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum.9 Demi 

meningkatkan kepercayaan konsumen tersebut, tentu pelaku usaha e-

commerce tersebut haruslah mengambil tindakan seperti memberikan 

pelayanan yang baik kepada calon konsumen serta memperhatikan kualitas 

barang yang akan dijual kepada calon konsumen. Pentingnya kepercayaan 

dalam bertransaksi jual beli terutama transaksi jual beli berbasis online ini 

sangat menjadi tolak ukur oleh para konsumen yang hendak membeli barang 

secara online, sehingga hal ini menjadi salah satu indikator utama bagi pelaku 

usaha e-commerce atas kepuasan juga minat konsumen agar kembali 

melakukan pembelian suatu produk di tempat tertentu.10 

Dalam hal jual beli baik secara konvensional maupun online, perlindungan 

terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan terhadap konsumen ini perlu 

karena berdasarkan Pasal 1 angka 1 disebutkan: 

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.  

Transaksi jual beli secara online antara pelaku usaha dan konsumen 

menimbulkan peralihan hak atas barang yang diperdagangkan oleh pelaku 

usaha e-commerce kepada konsumen, sesuai dengan asas konsensualisme 

yang menjadi jiwa dalam hukum perjanjian dan telah tertuang di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), perjanjian jual beli 

lahir saat tercapainya kata sepakat antara para pihak yaitu pelaku usaha dan 

9 Dr. Abdul Halim Barkatullah, SH., M.Hum, Op. Cit, hlm. 38. 
10 Elvandari, S. D. 2011. Penerimaan Sistem Online Berdasarkan Unifield Theory of Acceptance 
and Usage of Technology. Jurnal Integra, 1(1) 72-91. 
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konsumen, mengenai barang dan/atau harga barang. Ketika para pihak sudah 

menyetujui tentang barang dan harga barang tersebut, maka lahirlah 

perjanjian jual beli secara sah antar kedua belah pihak yang bertransaksi, 

perjanjian yang telah dibuat tersebut melahirkan suatu perikatan secara 

hukum yang kemudian mengikat para pihak. Sifat konsensual dalam jual beli 

tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (Burgelijk Wetboek) yang berisi: 

“Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika 

setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun 

barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. 

Dalam transaksi jual beli berlaku hak dan kewajiban di antara para pihak 

yang intinya penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan 

yang telah disepakati dengan pembeli dalam transaksi jual beli tersebut, 

sedangkan yang menjadi hak penjual yaitu menerima pembayaran-

pembayaran yang sesuai dengan yang telah disepakati dalam transaksi jual 

beli yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan 

pembeli berkewajiban membayar barang yang dibeli kepada penjual 

berdasarkan harga yang telah disepakati dan pembeli mendapatkan hak untuk 

menerima barang yang telah dibayar tersebut. Dalam praktik jual beli, tentu 

tidak terlepas dari resiko-resiko yang kemungkinan muncul seperti tidak 

terpenuhinya segala unsur-unsur dalam perjanjian jual beli yang telah dibuat 

oleh para pihak, misalnya saja dalam suatu transaksi jual beli salah satu pihak 

melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain sehingga pihak tersebut 
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dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi atau cidera janji dalam 

transaksi jual beli tersebut.11 

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI 

ONLINE DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka terdapat beberapa pertimbangan 

yang menjadi dasar rumusan permasalahan dalam proposal ini, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Apakah peralihan hak barang antara Penjual dan Pembeli dalam transaksi 

jual beli online  di Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 

2. Apakah penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli secara online di 

Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen? 

3. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli secara online di 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan peneliti dalam proposal ini, sebagai berikut: 

11 Deasy Soeikromo, “Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut 
Kuh Perdata”, Vol.I/No.3/Juli-September/2013. 
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a. Untuk menjelaskan mekanisme peralihan hak barang dalam proses jual 

beli secara online. 

b. Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli secara 

online.  

c. Untuk memberikan informasi realitas mengenai transaksi jual beli secara 

online.  

D. Manfaat Penelitian 

1.   Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada pertumbuhan dan 

perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang transaksi online. 

b. Membantu memberikan kontribusi kepada para peneliti lain dalam 

melakukan penelitian terkait dengan transaksi jual beli secara online. 

2.  Manfaat Praktisi 

a. Memberikan masukan-masukan dalam melakukan implementasi 

transaksi jual beli secara online kepada pengguna teknologi. 

b. Memberikan bahan-bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam 

melaksanakan transaksi jual beli yang dilakukan secara online. 
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