
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasan yang telah dijabarkan 

oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam 

menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan penulisan 

skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

1. Mengenai peralihan hak antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual 

beli online di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, pada kegiatan jual beli terdapat 2 (dua) 

belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli, dalam proses jual beli 

suatu benda atau suatu barang sebenarnya telah terkandung suatu 

perjanjian bagi kedua belah pihak dengan barang dan harga sebagai unsur 

pokok (essentialia). Sesuai dengan asas “konsensualisme” perjanjian jual 

beli lahir pada detik tercapainya “sepakat” atas barang dan harga.  Benda 

yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan 

baik bentuk wujud, jumlah maupun harganya dan benda tersebut memang 

benda yang boleh diperdagangakan. Suatu perikatan wajib dilakukan 

dengan niatan yang baik. Barang yang dimaksud dalam transaksi jual beli 

online ini merupakan kebendaan bergerak, benda bergerak terbagi 2 (dua) 

golongan yaitu Benda bergerak karena sifatnya dan Benda bergerak karena 

ketentuan Undang-Undang. Barang yang termasuk kebendaan bergerak 

berdasarkan sifat sebagaimana dijelaskan di atas merupakan barang yang 
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sistem peralihan barang dan hak barang yang disepakati dari penjual 

kepada pembeli melalui levering (penyerahan) secara langsung. Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah menjelaskan terkait 

peralihan barang dengan cara penyerahan (levering) dalam Pasal 612 

KUHPerdata. Sedangkan peralihan hak barang dari penjual dan pembeli 

diatur dalam Pasal 584 KUHPerdata. Penyesuaian peralihan hak dari 

Penjual ke Pembeli dalam transaksi jual beli online terhadap Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat 

dilihat dari itikad baik si pelaku usaha kepada konsumen. Sehingga, pasal 

yang terkait dalam hal itikad baik bertransaksi jual beli secara online ini 

adalah Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Selama pelaku usaha dalam bertransaksi 

memiliki itikad baik dan tidak melanggar aturan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

maka peralihan hak dari Penjual ke Pembeli sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

2. Penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli online di Indonesia sesuai 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Perjanjian dalam transaksi online dinyatakan dalam kontrak elektronik, 

realisasi kontrak elektronik jika sesuai dengan apa yang telah disepakati 

oleh konsumen serta pelaku bisnis, hubungan hukum antara keduanya 

dinyatakan selesai, akan tetapi jika kontrak elektronik tidak terealisasi, 

maka menimbulkan permasalahan. Masalah ini muncul sebagai akibat dari 
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ketidakpuasan oleh salah satu maupun kedua belah pihak, masalah tentang 

konsumen sering disebut dengan sengketa konsumen. Penyelesaian 

sengketa konsumen dalam transaksi online dituangkan dalam “Pasal 45 

dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen”. Dengan demikian, konsumen diberikan hak untuk menggugat 

pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan cara mengajukan gugatan 

kepada peradilan di tempat kedudukan konsumen tersebut. Konsumen 

diberi pilihan guna menentukan bentuk penyelesaian sengketa yang akan 

dipilih sebagaimana yang ditentukan pada “Pasal 45 ayat 2 Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Upaya 

penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki 

dua pilihan, yaitu melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan 

umum dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di 

pengadilan dapat berupa Gugatan sipil biasa maupun konvensional, 

Gugatan gugatan kelompok atau class action.  Penyelesaian sengketa 

konsumen di luar pengadilan melalui lembaga yang bertugas 

menyelesaikan sengketa konsumen (BPSK) dilakukan dengan 3 (tiga) 

cara, yaitu Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase.  

3. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Secara Online di Indonesia 

berdasarkan prinsip teori perlindungan hukum dan pelanggaran-
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pelanggaran. Prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan 

dengan pelaku usaha berdasarkan teori dalam perkembangan sejarah 

hukum perlindungan konsumen, antara lain: 

a. Let the buyer beware 

b. The due care theory 

c. The Privity of Contract.  

Namun, teori-teori tersebut jika dibandingkan dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka Undang-

Undang tersebut lebih aplikatif dibandingkan dengan teori perlindungan 

hukum. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi dalam jual beli secara online 

sebagian besar pelanggaran dilakukan oleh pihak pelaku usaha, masih 

ditemukan banyak pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam 

melakukan kegiatan usahanya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur hak dan kewajiban 

konsumen maupun pelaku usaha, juga telah diatur perbuatan-perbuatan 

yang dilarang bagi pelaku usaha.  

B. Keterbatasan 

Dalam melakukan penelitian penulis menemukan kendala-kendala, yaitu: 

1. Kendala dalam menemukan referensi kasus-kasus yang sudah memiliki 

putusan yang menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen; 
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2. Kesulitan kasus yang didapatkan oleh penulis karena pelanggaran-

pelanggaran atas hak konsumen dalam bertransaksi jual beli secara online 

jarang ditemukan penyelesaian masalah tersebut melalui gugatan 

pengadilan;  

3. Keterbatasan jumlah jurnal, artikel, maupun buku cetak yang berkaitan 

dengan transaksi jual beli secara online ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga sumber 

literasi yang didapatkan penulis dirasa kurang optimal. 

C.  Rekomendasi 

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan referensi-referensi 

dari berbagai sumber, Penulis memiliki saran serta rekomendasi yang dapat 

Penulis sampaikan yaitu:  

1. Dalam melakukan transksi jual beli online melalui situs-situs e-commerce, 

setiap pihak yang terlibat tentu mempunyai kewenangan dan tanggung 

jawabnya sendiri. Namun, masih banyak pelaku bisnis yang tidak 

memahami hak dan kewajibannya dalam melakukan usahanya. Oleh 

karena itu, diharapkan kepada pelaku usaha dan konsumen untuk selalu 

memperhatikan dan mengaplikasikan hak dan kewajibannya masing-

masing dalam melakukan transaksi jual beli secara online karena dalam 

kegiatan tersebut menimbulkan akibat hukum. 

2. Faktor-faktor terjadinya pelanggaran terhadap hak konsumen karena 

adanya kelalaian baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen itu 

sendiri. Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi jual beli secara 
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online konsumen diwajibkan untuk membaca informasi-informasi terkait 

barang yang akan dibeli atau toko yang menjual barang melalui situs e-

commerce demi menghindari sengketa yang timbul dikemudian hari.  

3. Saran dari penulis adalah diharapkan peraturan perundang-undangan dapat 

berperan dengan baik dalam memberikan perlindungan hukum kepada 

konsumen khususnya dalam bertransaksi jual beli secara online. 

Sebagaimana adanya rencana Kementerian Perdaganagan untuk 

melakukan perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena 

masih terdapat kelemahan pengaturan dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dilihat dari aspek gramatika, sistematika, 

tanggung jawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa konsumen, dan 

kelembagaan. 
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