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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Transaksi Elektronik  

1. Definisi Tansaksi Elektronik 

Traansaksi Elektronik atau e-dagang (dalam bahasa inggir disebut 

dengan e-commerce) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, 

pemasaran barang dan jasa melalui system elektronik seperti internet atau 

telivisi, www, atau jaringan computer lainya. E-dagang dapat melibatkan 

transfer dana melalui elektronik. 

Berdasarkan Undang-Undang ITE (Informasi Transaksi 

Elektronik) nomor 11 tahun 2008 adalah perbuatan hukum yang  

dilakukan menggunakan komputer, dan/ atau media elektronik lainya. 

Sedangkan teknologi informasi adalah suatu teknik menggumpulkan, 

menyiapkan, memproses, menggumumkan, menganalisis, dan/atau 

menyebarkan informasi. Dalam era industri yang diikuti dengan 

kemajuan perdagangan, baik pada aras nasional regional maupun 

internasional, telah diikuti dengan hukum dagang yang mengatur 

transaksi pada tingkat nasional maupun global. Hukum dagang mengatur 

bagaimana perjanjian dagang dibuat secara sah agar ditaati oleh para 

pihak yang melakukan perdagangan.  

Secara umum, materi undang-undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) dibagi menjadi dua garis besar, yaitu pengaturan 

mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai 

perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan elektronik 
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mengacu pada beberapa instruinstrumentnasional, seperti UNCITRAL 

Model Law on eCommerce1dan UNCITRAL Model Law on eSignature2. 

Bagian ini dimaksud untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis 

di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian 

hukum dalam melakukan transaksi internet. 

Dalam transaksi jual beli ini baik secara online maupun langsung, 

kedua belah pihak meiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Agar 

para kedua belah pihak tidak melakukan suatu perbuatan yang melawan 

hukum maka dari itu kedua belah harus melaksanakan kewajiban-

kewajiban mereka masing-masing untuk memperoleh hak mereka, yang 

dimaksud dengan kewajian adalah segala sesuatu yang harus dilakukan 

oleh para pihak untuk memperoleh hak mereka, sedangkan hak adalah 

segala yang diterima oleh para pihak setelah kewajiban mereka 

terpenuhi. Maka dari itu para konsumen harus melakukan kewajiban 

mereka terlebih dahulu untuk memperoleh hak mereka 3 , begitu juga 

dengan para produsen atau dikenal dengan pelaku usaha4 

Dokumen elektronik menjadi salah satu bukti perdagangan yang 

dilakukan oleh para penjual dan pembeli karena para penjual dan pembeli 

tidak saling bertemu satu sama lain saat melakukan transaksi tersebut. 

Definisi dokumen elektronik juga di atur dalam Undang-undang ITE 

                                                           
1 Danrivanto Budhijanto, 'Aspek Hukum "Digital Signature" dan "Certification Authority" dalam 
Transaksi E-Commerce,' dalam: Mieke Komar Kantaatmadja, et.al. (eds.), Cyber Law: Suatu 
Pengantar, Jakarta: Elips, 2002. 
2 Abu Bakar Munir, Cyber Law: Policies and Challenges, Malaysia, Singapore, Hong kong: 
Butterworths Asia, 1999. 
3 Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T> Kansil, S.H.,M.H. Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 
217. 
4 Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T> Kansil, S.H.,M.H. Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 
218. 
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pada pasal satu ayat empat, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap 

informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau 

disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromaknetik, optikal, atau, 

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui 

Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada 

tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, 

angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti 

atau dapat dipahami oleh orang. 

2. Penipuan Dalam Transaksi Elektronik 

Dalam menjalankan sebuah perdagangan baik itu secara langsung 

maupun tidak langsung masing-masing memiliki resiko tersendir. Tidak 

menutup kemungkinan bahwa transaksi yang dilakukan secara langsung 

atau para pembeli dan penjual saling bertatapan secara langsung dapat 

menggakibatkan kerugian, terjadi penipuan dan lain sebagainya. 

Penipuan yang terjadi dalam dunia perdagangan tidak hanya di 

alami oleh konsumen, tetapi penipuan ini juga bias terjadi pada pelaku 

usaha. Penipuan yang terjadi dalam transaksi elektronik  telah banyak 

terjadi di Indonesia. Penipuan dalam transaksi online ini dapat 

mengakibatkan dampak buruk bagi e-commerce. Para pelanggan yang 

biasanya yang sering melakukan transaksi elektronik bisa menjadi takut 

untuk melakukan traksaksi elektronik karena maraknya penipuan melalui 

transaksi elektronik ini. Sektor bisnis perdagangan melalui media 

elektronik ini sedang menjadi primadona di Indonesia saat ini, seiring 

dengan mengguatnya penetrasi Internet di Indonesia. Tetapi ada ekses 
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negatif dari ramainya pembelanjaan melaui media elektronik ini, yaitu 

penipuan yang mencoba untuk mencari uang atau penghasilan dari sektor 

industry perdagangan elektronik ini. Penipuan dalam pembelanjaan 

melalui media elektronik ini tentu saja masuk kedalam kategori 

cybercrime, yakni kejahatan yang dilakukan memanfaatkan media 

elektronik melalui dunia maya atau internet, dan seperti yang kita ketahui 

ada beberapa jenis cybercrime yang membutukan kemampuan IT yang 

sangat tinggi, diantaranya adalah: pembobolan (cracking), mencuri data 

pribadi melalui situs palsu (phising), hacking, data forgery, spyware, 

carding, hijacking, atau penyebar virus. Pemerintah Indonesia telah 

membuat suatu peraturan undang-undang yang bertujuan untuk 

menanggulangi kejahatan-kejahatan di dunia maya ini.  

Penipuan dalam transaksi elektronik ini tidak memerlukan 

kemampuan yang begitu tinggi. Penipuan dapat dilakukan dengan sangat 

mudah, dapat berupa cara seperti, barang yang telah dibeli tidak dikirim 

oleh pelanggan, atau sebaliknya barang yang telah dibeli dan uang untuk 

barang tersebut tidak dikirimkan oleh pembeli, atau barang yang 

dikirimkan tidak sesuai spesifikasi, dan bisa juga para pembeli membuat 

akun palsu yang mengatas namakan orang lain. 

Penipuan yang dilakukan secara online pada prinsipnya sama 

dengan penipuan konvesional. Hal  yang membedakan hanyalah sarana 

pembuatannya.Setiap tindakan yang melawan hukum pastinya akan 

dikenakan saksi baik itu sanksi pidana atau denda. Seperti yang telah 

diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 
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Tentang Perdagangan (UU No 7 Tahun 2004). Dalam peraturan ini  

dinyatakan bahwa pelaku e-commerce dapat dipidana 12 tahun penjara 

dan /atau denda  Rp 12 miliar bila terbukti melakukan penipuan, seperti 

yang tercantum dalam pasal 115 yang secara khusu mengatur tentang hal 

ini yang berbunyi: “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang 

dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai 

dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 

ayat (2) 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) 

tahun dan/atau pidana paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas 

miliar)”.  

 

3. Undang-Undang Transaksi Online 

 Transaksi online ini di atur dalam Undang Undang Nomor 11 

tahun 2008, undang-undang ITE mulai dirancang sejak maret 2003 oleh 

kementrian Negara komunikasi dan Informasi (Kominfo) dengan nama 

rancangan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi 

Elektronik (RUU-IETE). Sebnarnya tidak hanya Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 ini yang menggatur tentang pembelanjaan melalui media  

elektronik ini. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 

tentang perdagangan juga ada menggatur tentang pembelanjaan melalui 

media elektronik, tetapi tidak terlalu spesifik dan dikarenakan sifat 

hukum yang ada di Indonesia Undang-undang yang lebih spesifik 

                                                           
5 Isis Ikhwansyah, 'Prinsip-prinsip Universal Bagi Kontrak Melalui E-Commerce dan Sistem Hukum 
pembuktian Perdata dalam Teknologi Informasi,' dalam: Mieke Komar Kantaatmadja, et.al. (eds.), 
Cyber Law: Suatu Pengantar, Jakarta: Elips, 2002. 

Agus Fernando,  Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Online Shop MGTI Batam 
UIB Repository© 2019 



16 
 

Universitas Internasional Batam 

menggesampingkan Undang-Undang yang umum maka Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 ini yang lebih digunakan saat ini. 

  Undang-Undang tentang informasi elektronik dan transaksi ini di 

bentuk karena semakin maraknya penipuan-penipuan elektronik yang 

terjadi dalam kasus perdagangan elektronik ini. Maka dara itu pemerintah 

membuat peraturan ini dengan harapan untuk menggurangi penipuan 

melaui perdagangan elektronik ini. Dalam Undang-Undang Nomor 11 

tahun  2008 terdiri dari 13 (tiga belas) bab.  

 

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak secara khusus 

menggatur mengenai tindakan pidana penipuan, tindak penipuan pidana 

secara khusu diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 lebih menggatur atau 

lebih menuju tentang Transaksi online dan, untuk sanksi penipuannya 

lebih spesifik menuju dalam KUHP pasal 378. 

Tujuan dibentuknya Undang-Undang ITE adalah untuk 

menggembangkan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat 

informasi dunia. Menggembangkan perdagangan dan perekonomian 

nasional dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat7. Tujuan lain 

dari pembentukan Undang-Undang ITE ini juga untuk memberikan 

kepastian hukum kepada para konsumen maupun pelaku usaha untuk 

                                                           
6 Mieke Komar Kantaatmadja, "Pengaturan Kontrak Untuk Perdagangan Elektronik (E-Contracts)," 
dalam: Mieke Komar Kantaatmadka, et.al. (eds.), Cyber Law: Suatu Pengantar, Jakarta: Elips, 
2002. 
7 Mieke Komar Kantaatmadja, et.al. (eds.), Cyber Law: Suatu Pengantar, Jakarta: Elips, 2002. 
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memberikan rasa aman terhadap mereka agar tidak takut dalam 

melakukan pembelanjaan melalui media elektronik ini. 

 

  

B. Perlindungan Konsumen  

1. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan 

untuk melindungi dan trerpenuhnya hak konsumen. Seperti yang 

dijelaskan dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan hak 

konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih 

barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan 

nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk 

diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

didiskriminatif, dan juga hak untuk menerima ganti rugi apabila barang 

atau jasa  yang di beli tidak sesuai dengan kualitas yang dejelaskan 

oleh penjual. Seperti yang kita ketahui bahwa upaya perlindungan 

konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang 

telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di 

tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum 

perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat. 

a. Asas Perlindungan Konsumen  

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasa 2, ada 

lima asas perlindungan konsumen  
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1. Asas manfaat, maksud asas ini adalah untuk mengamatkan 

bahwa segala upaya dalam peyelenggaraan perlindungan 

konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 

kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

2. Asas keadilan, asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh 

rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan 

kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk 

memperoleh haknya dan melakasanakan kewajibannya secara 

adil. 

3. Asas keseimbangan, asas ini dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, dan 

pemerintah dalam arti material dan spiritual. 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini 

dimaksudkan untuk memberikan jamina keamanan dan 

keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan 

pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi oleh konsumen. 

5. Asas kepastian hukum, asas ini dimaksudkan agar baik pelaku 

usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh 

keadilan dalam peyelenggaraan perlindungan konsumen, serta 

Negara menjalanin kepastian hukum  

b. Tujuan Perlindungan Konsumen  

Dalam Undang-Undang Perlindunga Konsumen Pasal 3, 

disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai 

berikut 
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1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian 

konsumen untuk melindungi diri.  

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari negatif pemakaian barang dan/atau 

jasa. 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen.  

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukan informasi serta akses 

untuk mendapatkan informasi. 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha. 

6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin 

kelaangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

2. Hak dan Kewajiban Konsumen 

a. Hak-Hak Konsumen  

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak 

dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat 

penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis 

dan mandiri. Tujuannya, jika ditemui adanya tindakan yang tidak 

adil terhadap dirinya, konsumen akan secara spontan menyadarinya 

akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk 
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memperjuangkan hak-haknya yang telah dilanggar oleh pelaku 

usaha berdaasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

pasal 4, hak-hak konsumen diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Hak atas kenyamanan, kenyamanan, dan keselamatan 

mengonsumsi barang/jasa.  

2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan atas barang/jasa. 

4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang 

digunakan  

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif. 

8. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi, atau 

penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan 

lainya. 

Disamping hak-hak dalam pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen 

yang dirumuskan dalam pasal 7, yang mengatur tentang kewajiban 

pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antonim dalam 
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hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha merupan hak konsumen. 

Selain hak-hak yang disebutkan tersebut ada juga hak untuk 

dilindungi dari akibat negatif persaingan curang atau persangian 

yang tidak sehat. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa 

kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha sering dilakukan 

secara tidak jujur yang dalam hukum dikenal dengan terminologi8. 

Di Indonesia persaingan curang ini diatur dalam Undang-Undang 

No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat, juga dalam pasal 382 bis KUHP. 

Dengan demikian jelas bahwa konsumen dilindungi oleh hukum, 

hal ini terbukting dengan telah diaturnya hak-hak konsumen yang 

merupakan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang No. 8 

tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, temasuk didalamnya 

juga diatur tentang segala sesuatu yang berkaitan apabila hak 

konsumen, misalnya siapa yang melindungi konsumen, bagaimana 

konsumen memperjuangkan hak-haknya. 

b. Kewajiban Konsumen  

Kewajiban konsumen sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang 

Perlindungan konsumen, kewajiban konsumen adalah : 

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang/jasa, keamanan dan 

keselamatan; 

                                                           
8 Endeshaw, Assafa, Internet and Ecommerce Law, Singapore: prentice Hall, 2001. 
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2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian 

barang/jasa; 

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha  

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memilik hak dan 

kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 6 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah; 

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar baran dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beritikad tidak baik; 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa dengan konsumen; 

4. Hak untuk rehabilitasi nama apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian yang dialami konsumen tidak diakibatkan oleh 

barang/jasa yang diperdagangkan; 

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainya. 

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan pasal 7 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah; 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
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2. Memberikan informasi yang bener, jelas, jujur, dan jaminan atas 

barang/jasa yang hendak diperjual belikan; 

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 

4. Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku;  

5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, 

dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi 

jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan; 

6. Memberikan konpensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas 

kerugian yang diderita konsumen atas barang/jasa yang 

diperdagangkan; 

7. Memberikan konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian barang 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak 

sesuai dengan yang dijanjikan. 

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban 

pelaku usaha bertimbal balik  dengan hak dan kewajiban konsumen. 

Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban bagi pelaku usaha. 

Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan 

diterima oleh pelaku usaha. 

Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturang Undang-Undang 
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Perlindunga Konsumen lebih spesifik. Karena di Undang-Undnag 

Perlindungan Konsumen pelaku usaha selain harus melakukan 

kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan 

iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku 

usaha. 
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