
1 Universitas Internasional Batam 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini kemajuan teknologi di dunia sudah berjalan dan tumbuh sangat 

cepat, salah satu yaitu media komunikasi, dahulu sebelum adanya telepon, 

manusia menggunakan surat sebagai media untuk bertukar informasi, kemudian 

ditambah dengan munculnya telegram, telepon kabel, telepon gengam dan Internet 

mengakibatkan kemajuan pada produktivitas dan juga kemudahan dalam 

hubungan manusia bahkan sampai memasuki tahap berjualan melalui media e-

commerce atau elektronik atau dikenal juga sebagai jual beli online. 

Asal usul transaksi jual beli online berawal dari penemuan komputer pada 

tahun 1950-an1. Namun pada saat itu Jual beli online belum popular hingga mulai 

dikenal dimata dunia pada tahun 1990-an. Dalam transaksi jual beli online juga 

dikenal karena transaksi dapat dilakukan lebih efisien karena dilakukan tanpa 

perlu menggunakan kertas (paperless) dan tidak harusberjumpa (face to face) bagi 

para pihak dalam transaksi online menyebabkan efek positif bagi transaksi jual 

beli online menjadi dorongan untuk ekonomi bagi teknologi. 

Jual beli online memiliki manfaat kontrak dagang elektronik yang dapat 

membuat pengguna membeli sesuatu dengan biaya yang lebih murah serta bisa 

menaikan kepuasan konsumen, karena jual beli online digunakan untuk 

                                                             
1 M.ethan Katsh,1989 The Electronic Media and the Transformation of Law.. 
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mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan, pembeli bisa membandingkan 

harganya dan mudah dengan bantuan Internet. 

Internet  merupakan media berkomunikasi dan pemberi informasi tercanggih 

karena menghubungkan seluruh jaringan sosial seperti Twitter, Facebook, 

Instagram, Line, Whatsapp dan lain sebagainya. Selain digunakan sebagai media 

komunikasi, masyarakat juga memakai jejaring sosial tersebut sebagai media 

untuk melakukan jual dan beli barang atau lebih sering dikenal sebagai Electronic 

Commerce atau lebih dikenal dengan sebutan Jual beli online, dengan arti lain 

transaksi media elektronik yang dilakukan secara online. 

Jual beli online dapat dilakukan di jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, 

Line, Insragram, Whatsapp dan lain-lain. Transaksi Jual beli online juga dapat 

dilakukan di platform jual beli online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, 

Lazada dan sebagainya. Dalam jual beli melalui media sosial biasanya komunikasi 

diantara penjual dan pembeli terjadi dengan cara kontak langsung antara penjual 

dan pembeli yang ingin melakukanpembelian, dimana pembeli yang menghubungi 

pihak penjual melalui fitur chat yang telah ada di media sosial yang dipakai.Pada 

umumnya uang belanja dibayar oleh pembeli dengan cara mentransferkan harga 

barang dan ongkos kirim kepada penjual terlebih dahulu setelah itu barang dikirim 

dengan memakai kurir dan bisa juga dengan cara bertemu langsung (biasa disebut 

Cash on Delivery atau COD) dimana pelaku usaha dan pembeli yang berada di 

satu wilayah yang dekat dan dapat bertemu  sehingga bisa melakukan pembayaran 

dan penyerahan barang pada waktu bersamaan.Perbedaan menjual melalui media 

sosial dengan belanja di situs online, didalam platform online ada pihak ketiga 
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sebagai penyedia platform dan sebagai penengah dalam jual beli.Uang yang 

ditransfer oleh pembeli tidak serta-merta langsung masuk keakun penjual, tetapi 

ditahan di platform pihak ketiga terlebih dahulu, setelah barang dikirim dan 

diterima oleh pembeli, uang yang ditahan tersebut akan diteruskan kedalam akun 

penjual, apa bila barang sampai dan diterima kurang dari pada jumlah yang 

dipesan atau barang tidak sesuai dengan penjelasan ataupun judul penjual, maka 

pembeli bisa mengajukan komplain pengembalian dana di platform jual beli 

sehingga dana yang harusnya diteruskan kepenjual akan ditahan dan pihak penjual 

serta pembeli akan melakukan negosiasi mengenai komplain dan diawasi oleh 

pihak ketiga sehingga jual beli melalui platformjauh lebih aman dan terpecaya 

dari pada jual beli melalui media social tanpa pihak ketiga, karena dalam platform 

memiliki jaminan penahanan dana jual beli. 

Keuntungan menjual secara online dilakukan oleh banyak pedagang karena 

mempermudah penjualan karena bisnis berjalan selama 24 jam sehari, penjual 

tidak perlu membuka atau menutup toko sehingga calon pembeli bisa membeli 

kapanpun dan dimanapun dengan mudah. Selain itu pembeli juga mendapatkan 

keuntungan yaitu dapat membandingkan harga barang ditiap toko platform dan 

membeli barang tanpa keluar rumah karena bisa membayar dengan cara transfer. 

Keunggulan bagi penjual yang menjual barang secara online adalah selain 

tidak diperlukannya tanah dan bangunan toko, penjual bisa menjangkau lebih 

banyak pembeli, baik dari dalam wilayahnya maupun diluar daerah domisili 

penjual. Cara penjual menjual barangnya supaya dilihat dan diminati oleh banyak 

orang adalah dengan cara melakukan penyebaran iklan dan membuat judul serta 
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deskripsi produk semenarik mungkin sehingga ada yang membeli produk/barang, 

serta juga bertujuan untuk memberi tahu orang banyak mengenai produk yang 

dijual. Namun meskipun banyak kelebihan yang didapat melalui jual beli online, 

tentu saja jual beli online memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut disebabkan 

karena jual beli online bisa dilakukan dengan tidak bertatap muka dan tidak 

langsung melihat barang, membuat hal tersebut tidak bisa membantu konsumen 

untuk langsung dengan mudah percaya kepada penjual oleh karena itu diperlukan 

kepercayaan dan itikad baik dari masing-masing pihak dan juga konsumen tidak 

bisa melihat keaslian atau kebenaran dari produk yang dijual. 

Secara umum Kitab Undang Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya 

disebut KUHPerdata) telah diatur hal mengenai jual beli online dibuku III Tentang 

Perikatan, diatur secara khusus dari Bab I - Bab V, dan didalamnya terdapat pasal-

pasal yang memiliki kaitan digunakan untuk menjadi peraturan yang umum. 

Menurut KUHPerdata Pasal 1457 jual beli adalah “Suatu perjanjian, dengan mana 

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan 

pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Secara khusus 

untuk peraturan berkenaan dengan transaksi jual beli elektronik, diatur dalam UU 

Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UUITE). Tentang jual 

beli online menurut Pasal 1 ayat (2) UUITE yaitu “perbuatan hukum yang 

dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media 

elektronik lainnya”. Dari yang didapat dengan pengertian di atas memiliki 

kesamaan karena sama-sama memunculkan hubungan hukum diantara pihak 

Fiona Thalia Hanggara. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk yang Tidak Sesuai Iklan  
Dalam Transaksi Jual Beli Online ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
UIB Repository©2020



5 
 

Universitas Internasional Batam 

 

dalam melakukan transaksi. UUITE dilahirkan dengan maksudagar  dapat mengisi 

keperluan masyarakat yang maju karena mengikuti perkembangan melalui bidang 

teknologi. Hak terpenting dalam melakukan kegiatan jual beli online yaitu harus 

memiliki akses ke internet agar perjanjian jual beli online bisa dilaksanakan2 

Hal ini telah diperjelas dengan isi Pasal 1 ayat (17) UUITE yaitu “kontrak 

elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. 

Namun karena jual beli online, pembeli tidak dapat melihat secara langsung 

kualitas produk yang dijual, membuat oknum penjual untuk berlaku curang seperti 

menjual barang yang tidak sesuai dengan iklannya, mengakibatkan kerugian 

terhadap banyak konsumen di Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut 

dan juga pengalaman penulis sebagai pembeli dalam jual beli online membuat 

penulis mengangkat penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Konsumen atas Produk yang Tidak Sesuai Iklan dalam Transaksi Jual Beli online 

Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen”. 

 

B. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana transaksi jual beli secara online antara konsumen dengan pelaku 

usaha berdasarkan konsep hukum perikatan dan Undang Undang No. 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 

                                                             
2 Edmon Makarim, 2004. Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada,Jakarta, , hlm. 228 
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b. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas produk yang tidak sesuai 

dengan iklan dalam transaksi jual beli online berdasarkan Undang Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui transaksi jual beli secara online antara konsumen dengan 

pelaku usaha berdasarkan konsep hukum perikatan dan Undang Undang No. 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumenatas produk yang 

tidak sesuai dengan iklan dalam transaksi jual beli online berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

2. Manfaat penelitian 

a. Untuk membantu konsumen jual beli online dalam mendapat perlindungan 

hukum sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 1999. 

b. Untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya mengenai masalah yang 

diteliti terkait dengan iklan dalam jual beli online. 
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