
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA   

 

A. LANDASAN KONSEPTUAL  

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum   

A. Pengertian Dasar Tentang Hukum Perlindungan Hukum  

 Perlindungan Hukum terdiri dari suku kata yaitu Perlindungan dan 

Hukum, Artinya, Perlindungan menurut hukum dan undang – undang yang 

berlaku. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang 

diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik 

yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu 

gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat 

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan 

kedamaian. Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada subjek 

hukum ketika subjek hukum yang bersangkutan bersinggungan dengan 

peristiwa hukum. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan 

perlindungan dari hukum salah satunya adalah perlindungan hukum 

terhadap pelaku usaha dan konsumen yang diatur dalam Undang – Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

 Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati 
1
semua hak – hak yang berikan oleh hukum atau dengan kata 

lain perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus 

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik 

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari 

pihak manapun.  

                                                             
1 Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli<https://tesishukum.com/pengertian-
perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>{accessed 23 July 2018}  
2 Ibid. 
3. Dewi Ratna,’ini pendapat Andi Hamzah dan simanjuntak soal perlindungan 
hukum’<https://www.meredeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-
soal-perlindungan-hukum.html>[accessed 23 July 2018}  
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 Andi Hamzah berpendapat bahwa perlindungan hukum bisa adalah 

usaha yang dilakukan oleh setiap orang atau lembaga pemerintahan dan 

swasta secara pasti dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, 

penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat agar sama 

dengan hak asasi manusia.  

2. Unsur Perlindungan Hukum  

     Unsur – Unsur perlindungan hukum terdiri dari :  

a. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakatnya.  

b. Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum  

c. Berhubungan dengan Hak – Hak warga Negara  

d. Adanya Sanksi hukuman bagi orang yang melanggarnya.  

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen  

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen  

 Menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 

1,Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

Sedangkan untuk pengunaan jasa konsumen dapat didefinisikan sebagai 

seseorang yang menggunakan barang yang terdapat dalam masyarakat, 

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk 

hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan.  

Pengertian konsumen memiliki beberapa istilah yaitu konsumen akhir dan 

kosumen antara. Konsumen akhir yang dimaksud disini sebagai tujuan 

akhir dalam pemakaian suatu barang tersebut atau pemanfaatan akhir dari 

suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah sebagai salah proses 

produksi dengan suatu produk lainnya. Oleh karena itu pengertian yang 

terdapat dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah konsumen 

akhir.  

 Pelaku usaha merupakan setiap orang yang memiliki produk dan 

menjual serta memasarkan produknya untuk terjadinya suatu transaksi jual 

– beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang dilakukan oleh 

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
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melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, 

baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

Dengan demikian, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini 

adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, 

distributor, dan sebagainya.  

Perlindungan konsumen mempunyai suatu rancangan konsep hal baru, 

yang berkembang dimulai dari Negara – Negara maju. Namun demikian, 

sekarang rancangan ini sudah menyebar ke beberapa wilayah Negara 

berkembang dan maju. Purba dalam karangannya berpendapat sebagai 

berikut: “Perlindungan konsumen merupakan hal yang baru yang 

mempunyai konsep yang terpadu dalam dunia bisnis, dan 

perkembangannya dimulai dari Negara – Negara maju  serta masuk ke 

dalam Negara – Negara Berkembang.”  

2. Asas – Asas yang di gunakan serta Tujuan yang dilakukan Hukum 

Perlindungan Konsumen  

Perlindungan konsumen dilakukan sebagai salah satu usaha yang 

mempunyai asas serta tujuan yang sangat bersangkut paut dengan proses 

membangun nasional, yang terdapat dalam Pasal 2 Undang – Undang No. 

8 Tahun 1999, dan memiliki 5 asas perlindungan konsumen yaitu :  

1. Asas Manfaat  

Asas manfaat adalah segala upaya yang dilakukan dalam melaksanakan 

perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar – besarnya 

bagi kepentingan konsumen dan untuk pelaku usaha secara keseluruhan. 

2. Asas Keadilan  

Asas keadilan adalah upaya dalam melaksankan suatu transaksi maka 

perlu dilakukan perlindungan konsumen dari pelaku usaha memberikan 

kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh 

haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. 
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3. Asas Keseimbangan  

Asas keseimbangan merupakan upaya dalam memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, barang yang dinginkan, dan dari pihak 

pemilik usaha. 

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen  

Asas ini bermaksud untuk menyerahkan sebuah jaminan atas keamanan 

dan keselamatan kepada pelanggan dalam penggunaan, pemakaian, dan 

pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan digunakan. 

2
 

5. Asas Kepastian Hukum  

Asas kepastian hukum, yakni dimana pelaku usaha maupun konsumen 

mentatai aturan hukum dalam memperoleh barang berupa handphone dan 

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta Negara pun telah 

menjamin kepastian hukum.  

Beberapa diantara itu, maksud tuntutan dari perlindungan konsumen 

adalah :  

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

tidak terjadinya kerugian yang terjadi kepada konsumen;  

2. Memberikan pengertian, pengarahan, penjelasan, dan jaminan suatu 

barang kepada konsumen;  

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menenutkan, memilih 

dalam produk yang di inginkan konsumen serta memberikan kesempatan 

atas hak dan kewajibannya kepada konsumen; 

4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung dari asas – 

asas perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan Undang – Undang 

yang berlaku;  

5. meningkatkan kualitas barang dan jasa yang akan di perjual – belikan oleh 

pelaku usaha untuk melangsungkan usaha pelaku usaha, dalam menjaga 

                                                             
2 http://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/ 

https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-penjualan/ 

http://repository.uin-suska.ac.id/2784/4/BAB%20III.pdf 
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kenyamanan konsumen dalam memberikan pelayanan yang jujur, ramah, 

serta memberikan mutu yang terbaik.  

C.  Pengaturan dalam Perlindungan Konsumen dilaksanakan dengan 

cara :  

1. Membuat suatu metode, unsur, serta susunan perlindungan konsumen 

yang mengandung akses dan informasi, serta jaminan dalam kepastian 

hukum;  

2. Menjaga dan memilihara keperluan pelanggan yang khusus dan 

kebutuhan seluruh pemilik usaha pada umumnya;  

3. Menaikkan suatu tingkat baik buruknya produk dalam memberikan jasa;  

4. Memberikan pelindungan khusus terhadap pelanggan dari perbuatan 

usaha yang mengenakan daya tipu musihat dan membuat pernyataan 

yang tidak benar;  

5. Membuat suatu yang menyelenggara, mengembangkan dan mengatur 

perlindungan konsumen dengan memberikan perlindungan pada bidang 

– bidang lainnya.  

Karena keberadaan konsumen yang kelemahan, maka konsumen itu sendiri 

harus dilindungi oleh hukum. Suatu keada yang sekaligus merupakan tujuan 

hukum adalah melindungi dan memberikan (pengayoman) kepada 

masyarakat. Jadi, sesungguhnya hukum konsumen dan hukum perlindungan 

konsumen adalah dua pandangan hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik 

batasnya.  

D. Hak Dan Kewajiban Konsumen  

     Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 4 Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen, yaitu  

1. Hak atas barang yang akan terlindungi 

2. hak untuk memberitahu informasi tentang barang tersebut 

3. hak untuk memastikan pilihan dalam menentukan barang yang akan 

dipilih 

4. hak dalam mendengar tentang mengenai keperluan konsumen 
3
 

                                                             
3 Undang – Undang Perlindungan Konsumen  
http://repository.uin-suska.ac.id/2784/4/BAB%20III.pdf 
http://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen 
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selain dari itu kewenangan / atau hak  yang seharusnya diimiliki oleh 

konsumen, terdapat aturan dan tanggung jawab yang harus 

dilaksanakan oleh konsumen.  

Sebagaimana di dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut :  

a. memiliki niat yang baik dalam menjalankan keagiatan usahanya  

b. memberikan informasi yang jelas, benar serta jujur terkait kondisi 

pada jaminan barang dan atau jasa kemudian memberikan 

penjelasan mengenai informasi yang jelas untuk penggunaan, 

perbaikan serta pemeliharaan pada barang dan / atau jasa tersebut.  

c. Dilarang memperlakuan konsumen secara diskriminasi, melainkan 

harus melayani secara benar dan jujur. 

d. Memberikan jaminan pada mutu baik berupa barang dan atau jasa 

yang sudah di produksi atau di distribusikan berdasarkan ketentuan 

standar mutu barang dan / atau jasa tersebut.  

e. Konsumen memiliki hak untuk menguji atau mencoba barang dan/ 

atau jasa serta mendapat jaminan garansi atas barang dan/atau jasa 

yang telah diperoleh lewat dagang toko nya.  

f. Pemberian kompensasi pada konsumen terkait barang dan/atau jasa 

yang telah di pergukan yang mengalami kerugian tidak sesuai 

dengan informasi spesifikasi yang telah pelaku usaha terangkan.  

g. Memberi ganti rugi pada barang dan/ atau jasa yang diterima atau 

dimanfaatkan tidak sesuai pada perjanjian.  

4
 

E. Sarana Perlindungan Hukum yang dilakukan  

     Philipus M. Hadjon mengatakan dalam karya nya, pada dasarnya sarana 

perlindungan Hukum mempunyai macam - macam, yaitu :  

1. Sarana Perlindungan dengan Hukum Preventif 

                                                             
4 http://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/ 

https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-penjualan/ 

http://repository.uin-suska.ac.id/2784/4/BAB%20III.pdf 
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Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya 

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 

definiti. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sangketa. 

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak 

pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena 

dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah 

terdorong untuk bersifat hati – hati dalam mengambil keputusan 

yang didasarkan pada diskresi. Di indonesa belum ada pengaturan 

khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 

2. Sarana Perlindungan dengan Hukum Represif 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 

sangketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan 

umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk 

kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum 

terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari 

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – 

hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya 

konsep – konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak – hak asasi manusia yang diarahkan kepada proses dengan 

cara melakukan atau mengarah kepada pelatakan kewajiban 

masyarakat dan pemerintah.  

3.Tinjauan Umum Mengenai Konsumen  

A. Definisi Konsumen  

         Konsumen dapat didefinisikan dalam aturan  

Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, sama maknanya dengan  

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Pada hakikatnya sebuah barang yang sebelumnya telah berada di 

tangan konsumen terlebih dahulu melalui suatu proses distribusi 

Rikha Yullina Siagian. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (HP) di Toko Ferry Indo Cell. 
UIB Repository©2020



yang cukup aman dan tidak menyelutikan pelanggan (penguna 

jasa), maka dapat disimpulkan dalam bidang urusan keuangan 

bisnis dikenalah dua jenis konsumen, yaitu konsumen akhir dan 

konsumen antara. Konsumen akhir dimana penggunaan atau 

pemanfaat akhir dari suatu produk tersebut, sedangkan pengertian 

konsumen antara konsumen yang menggunakan suatu produk 

sebagai bagian dari proses produksi
5
suatu produk lainnya. 

 Pengertian konsumen yang diatur dalam undang – undang 

perlindungan konsumen merupakan konsep konsumen akhir. Maka 

dapat disimpulkan kepastiannya dalam Pasal 1 angka 2 Undang – 

Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan dalam frasa yaitu :  

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain.  

Kewenangan yang dimaksud adalah melindungi perihal 

kepentingan orang lain yang tidak membeli barang namun turut 

merasakan manfaat atau kerugian yang timbul dari pengunaan 

barang.  

Berdasarkan definisi dari konsumen maka diatur dalam Pasal 1 

angka 2 Undang – Undang Perlindungan Konsumen dapat 

disimpulkan bahwa syarat – syarat konsumen adalah sebagai 

berikut :  

- pemakaian barang dan/atau jasa, baik dalam memperolehnya 

melalui suatu pembelian maupun secara cuma – cuma. 

- pemakaian barang dan/ atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.  

- Tidak untuk diperdagangkan  

 

 

                                                             
5
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2007), Edisi ke-

III, Cet -IV, hlm. 27  

2 
Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) Cet.VI, hlm. 19  
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      4. Tinjauan Umum Penjualan Handphone terhadap Penjualan 

Online  

A. Pengertian Penjualan Handphone 

Penjualan merupakan suatu transaksi jual - beli pelaku usah 

dengan konsumen yang biasanya dilakukan yang dimana pelaku 

usaha menjual produk – produk yang di inginkan oleh konsumen 

itu sendiri, maka terjadilah suatu penjualan transaksi antara kedua 

belah pihak tersebut, penjualan itu sendiri dapat dikatakan 

merupakan kegiatan usaha untuk mendorong rancangan - 

rancangan startegis yang mengarahkan pada pelaku usaha sebagai 

pemuasaan yang diperlukan dan keinginan dari pembeli, guna 

memperoleh penjualan yang mengeluarkan dari penjualan yang 

diperloeh dari laba dan serta satu usaha memikat pangsa pasar, 

agar memperoleh penjualan sesuai target untuk suatu usaha 

konsumen dalama menarik perhatian konsumen untuk mengetahui 

daya tarik konsumen sehingga dapat mengetahui hasil produk yang 

diperjual. 

 Berdasarkan pengertian diatas, oleh sebab itu, transaksi penjualan 

adalah persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara 

pelaku usaha dan konsumen, dimana pelaku usaha menawarkan 

suatu produk dengan harapan konsumen tersebut dapat 

menyerahkan uang yang telah ditawarkan sebelum dilakukannya 

transaksi tersebut, sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga 

jual yang telah disepakati.  Kegiatan dalam suatu penjualan dapat 

tercipta karena suatu proses penukaran barang (taken and give) 

antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam dunia transaksi 

penjualan, yang dimana seseorang yang menjual sesuatu akan 

mendapatkan imbalan berupa uang. Atau yang biasa disebut 

dengan alat penukaran berupa uang, orang akan lebih mudah 

memenuhi segala keiginannya dan penjualan akan lebih mudah 

dilakukan. 
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B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan 

                 Beberapa kegiatan penjualan biasanya mempengaruhi oleh 

beberapa faktor tertentu yang dapat menaikkan kualitas dalam kegiatan 

transaksi antara penjual dan konsumen. oleh karena itu selaku pelaku 

usaha perlu memperhatikan faktor – faktor yang mempengaruhi suatu 

penjualan. Faktor – faktor yang memperngaruhi penjualan antara lain 

sebagai berikut :  

A. Kondisi Barang  

               Transaksi yang dilakukan dalam jual – beli atau pemidahakan 

atas suatu hak milik secara komersial atas barang yang diperjualkan itu 

pada prinsipnya melibatkan dua  pihak, yaitu pelaku usaha harus dapat 

meyakinkan kepadaa pembelinya agar dapat berhasil mencapai tujuan 

dalam penjualan yang diharapkan. Untuk hal tersebut maka pelaku 

usaha atau penjual harus dapat memenuhi konsep masalah yang sering 

terjadi akan hal tersebut :  

1. Mempunyai beraneka jenis dan karakteristik barang yang 

ditawarkan  

2. Harga produk  

3. Syarat penjualan seperti : pembayaran, pelayanan, garansi, kualitas 

suatu barang pelaku usaha harus mampu menjelaskan kepada 

konsumen. 

 

B. Kondisi Pasar dalam Kemampuan Penjualan  

              Tempat penjualan yang biasa nya dapat dikatakan sebagai 

Pasar atau sebagai kelompok – kelompok kecil atau pihak dalam suatu 

penjualan, yang dapat mempengaruhi omset penjualan yang akan 

ditargetkan. Maka faktor – faktor yang terdapat dalam kondisi sebuah 

pasar yang perlu diperhatikan adalah :  

1. Jenis objek yang dijual dipasar  

2. Kelompok yang konsumen incar atau yang dicari daalam segmen 

pasar 

3. Daya pengikat dalam pembelian suatu barang  
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4. Frekuensi penjualan terhadap konsumen  

5. Keinginan yang dibutuhkan  

 

C. Modal  

            Disini modal diperlukan untuk memulai dalam suatu usaha 

yang dimana modal tersebut dari pelaku usaha tersebut untuk 

kelanjutan usahanya, modal ini juga diperlukan untuk penjualan suatu 

barang yang akan diperjual nantinya kepada calon pembeli 

(konsumen), namun modal ini juga dibutuhkan dalam bidang lokasi 

agar jarak tidak menjadi hambatan konsumen untuk membeli barang 

yang akan pelaku usaha jual nantinya. Dan untuk melaksanakn maksud 

yang diperlukan agar konsumen merasa nyamana dengan pelayanan 

yang diberikan oleh pelaku usaha maka diperlukannya seperti : alat 

transportasi, tempat penjualan (toko, kios) dan promosi melalui sosial 

media, yang diperlukan yaitu kuota internet. Oleh sebab itu, dapat 

dilakukan pelaku usaha dengan sejumlah modal yang dibutuhkan 

dalam langkah awal dalam memulai suatu usaha.  

 

D. Kondisi Organisasi  

                   Organisasi dalam bentuk usaha – usaha yang baru memulai 

biasanya memiliki berbagai masalah penjualan dan ditangani oleh 

bagian yang tersendiri dikelolah oleh pelaku usaha tersebut yang 

tentunya bidang penjualan yang diperjualkan nya 

 

E. Faktor Lain – Lainnya 

                Pada faktor ini, biasanya seperti banyak pihak – pihak yang 

tiba – tiba mengadakan promo dadakan dalam suatu penjualan, 

termasuk persaingan dalam suatu harga barang tersebut, dan harus 

bermodal yang kuat dalam kegiatan penjualan yang berjenis 

Handphone apalagi dengan perbedaan harga dengan luar kota batam, 

yang diluar kota batam harga Handphone sangatlah mahal berbanding 

jauh dengan harga Handphone yang dijual dibatam sendiri. Dan sering 
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terjadi periklanan, kampanye, yang sering meracuni konsumen agar 

membeli produk Handphone kepada yang membuat kampanye 

tersebut.  

Diharapkan kepada konsumen agar tetap menjadi pelanggan setiap 

walaupun banyak iklan yang menyesatkan.  
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