
BAB V 
 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :  

1. Kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat para 

pihak yang sepakat sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam suatu 

perjanjian sebagaimana yang disyaratkan pada pasal 1320 KUHPerdata yaitu :  

“adanya kesepakatan para pihak;  kecakapan untuk melakukan perbuatan 

hukum; adanya obyek tertentu; dan sebab yang halal.” Secara teori, sepanjang 

syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, maka suatu perjanjian ataupun kontrak 

adalah sah dan mengikat para pihak terlepas apapun bentuk perjanjian 

tersebut. Kontrak elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik 

bersifat baku dan standard dapat mengakibatkan isi kontrak tidak berimbang. 

Tetetapi hak-hak konsumen tetap terlindungi dikarenakan adanya larangan 

terhadap klausula baku tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha 

dalam barang yang telah dibeli oleh konsumen dalam pasal 18 ayat 1 UUPK.  

2. Dalam upaya melindungi konsumen sebelum terjadinya kerugian dalam 

transaksi jual beli e-commerce yang dilakukan dapat dilaksanakannya upaya 

hukum preventif yaitu dengan pembinaan konsumen sesuai pasal  29 ayat 1 

UUPK maupun dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai 
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dengan UU ITE Pasal 40 ayat 2 dan UUPK Pasal 30 ayat 1. Terkait konsumen 

yang telah mengalami kerugian dalam aspek pidana maupun perdata yang 

dimana terjadinya perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi, pihak 

konsumen dapat melakukan upaya hukum represif dimana ada dua cara 

dimana adalah non litigasi yaitu dapat berupa negosiasi, mediasi, arbitrase 

maupun dengan cara litigasi yaitu dengan mengguggat ke pengadilan negri. 

 
 

B.  Keterbatasan  
 
 

Dalam penulisan penelitian ini, Penulis memiliki keterbatasan untuk 

menyelesaikan dan menyempurnakan penelitian ini disebabkan beberapa hal yaitu 

antara lain :  

1. Kontrak elektronik yang sudah standar dan baku pada  transaksi e-commerce 

yang digunakan oleh konsumen, sehingga pada umumnya kasus – kasus yang 

terjadi dalam permasalahan transaksi e-commerce adalah sama sehingga tidak 

ada peluang untuk meneliti lebih dalam untuk mengangkat satu kasus yang 

berbeda dalam penelitian ini.  

2. Karena keterbatasan dana dan waktu sehingga untuk data-data terkait dengan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konsumen           e-commerce 

hanya didapat melalui internet tanpa melihat langsung ke lapangan atau 

berinteraksi langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan transaksi e-

commerce dari awal proses transaksi sampai pada akhirnya untuk memastikan 
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bahwa transaksi tersebut berjalan sesuai dengan  kontrak atau berpotensi 

menjadi suatu permasalahan. 

 

3. Literatur untuk pembahasan transaksi e-commerce tidak begitu banyak 

didapatkan dalam melakukan penelitian ini sehingga hal tersebut menjadi 

salah satu kendala untuk menyempurnakan penelitian ini. Keterbatasan data-

data dalam bentuk buku-buku mengenai transaksi e-commerce yang sulit 

didapatkan sehingga peneliti banyak melakukan browsing di website atau 

situs-situs online untuk menggali masalah-masalah dalam transaksi   e-

commerce. 

Karena keterbatasan-keterbatasan tersebut sehingga menyebabkan hasil penelitian 

ini perlu pengkajian yang lebih seksama dimasa mendatang, dengan melihat faktor-

faktor diluar keterbatasan sekarang. 

 
C.  Rekomendasi 

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya , maka peneliti 

dapat merekomendasikan beberapa hal yaitu :  

1. Adanya pengawasan dari pihak pemerintah dalam kegiatan transaksi e-

commerce terkait transaksi online e-commerce contohnya dapat memperketat 

bahwa transaksi jual beli harus hanya melalui market place yang telah di 

sediakan contohnya seperti: tokopedia, shopee. Dan untuk mendaftarkan diri 

sebagai penjual atau pembeli harus dengan melampirkan foto kartu tanda 
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penduduk (KTP)  atau minimal dengan NIK untuk membuktikan bahwa yang 

bertransaksi/ melakukan perjanjian jual beli adalah orang yang sudah cakap 

hukum.  

2. Membentuk pengaduan yang berbentuk website online agar dapat memcabut 

izin penjual dari market placeonline yang kerap kali melakukan penipuan 

sehingga dapat mempersempit ruang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung 

jawab.  

3. Mengeluarkan produk hukum dari instansi pemerintahan seperti undang-

undang yang lebih spesifik dalam pengaturan yang khusus mengenai transaksi 

jual beli online beserta aturan petunjuk pelaksana untuk kegiatan transaksi e-

commerce. 
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