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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa 

perubahan dalam berbagai bidang kehidupan dan memegang peranan penting 

dalam pembangunan nasional. Teknologi informasi dan komunikasi telah 

mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global yang 

telah mengakibatkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebab kan perubahan 

sosial secara signifikan berlangsung semakin cepat.  

Pelaksanaan kegiatan perdagangan di masyarakat sekarang ini telah 

berkembang dengan sangat pesat. Hal ini karena dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi melalui internet yang disebut juga atau dikenal 

dengan nama e-commerce. Keadaan seperti ini disatu sisi sangat 

menguntungkan pihak konsumen, karena lebih mempunyai banyak pilihan 

dalam mendapat kan barang dan jasa, sehingga tidak hanya memiliki 

pandangan didaerah dimana dia tinggal saja, tetapi di sisi lain pelanggaran 

akan hak-hak sebagai konsumen sangat riskan terjadi karena jenis 

perdagangan e-commerce ini. Maka sangatlah penting diperlukan 

perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce 

tersebut. 

Perlu ditekankan, bahwa e-commerce adalah rangkaian set dinamis 

dari suatu  teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan 
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perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan 

perdagangan barang, jasa dan informasi yang diselenggarakan secara 

elektronik.
1
 

Saat ini hampir semua barang  dapat menjadi suatu objek perdagangan 

melalui internet (e-commerce), hal itu karena internet merupakan media yang 

paling efektif saat ini untuk melakukan transaksi jual beli. Namun ada 

batasan-batasan sendiri bahwa hanya benda bergerak saja yang dapat 

diperdagangkan melalui media  internet saat ini, karena jual-beli benda yang 

tidak bergerak misalnya seperti tanah, harus dengan akta jual beli yang dibuat 

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan hal tersebut tidak dapat 

dilakukan di dalam dunia maya (internet). 

 Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya 

perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang 

halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan 

dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian 

menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.
2
 

Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan 

bahwa 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.  

                                                           
1
 Iman Sjahputra, 2010, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, Bandung: 

 PT.ALUMNI, hal. 2. 
2  Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus), Jakarta: Prenada Media, 

 hal. 1. 
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Sehingga dalam suatu kegiatan perdagangan pun pada umumnya 

produsen seringkali berkuasa atas konsumen, sehingga seringkali konsumen 

tidak merasa bebas memilih produk-produk mana yang disukainya dan yang 

diinginkan dan konsumen kesannya dirugikan dalam hal penentuan harga. 

Maka dari itu dalam perdagangan melalui internet haruslah konsumen yang 

berkuasa atas penawaran barang atau jasa dari produsen. Perdagangan dulu 

hanya berorientasi pada modal fisik seperti aset, toko, lahan tanah,  lokasi dan 

sebagainya. Kini melalui media internet, untuk memulai suatu usaha tidak 

selalu membutuhkan modal fisik, dengan berkurangnya modal fisik 

diperlukan dalam suatu usaha, berakibat harga barang akan dijual di internet 

menjadi lebih murah di bandingkan dengan barang yang telah memasuki 

toko-toko yang masih dtambah dengan pajak dari toko tersebut, dengan 

demikian konsumen akan sangat di untungkan. 

Tidak diragukan lagi, teknologi internet yang serba digital ini dapat 

berfungsi sebagai ajang promosi strategis yang efektif dan efisien, karena 

internet dapat menjangkau seluruh yuridiksi hukum Negara-negara di dunia 

yang berlawanan dengan indikator positif itu, adalah sejumlah faktor yang 

secra terpadu efektif merugikan hak-hak konsumen. Salah satu faktor ini 

adalah bahwa produk yang dipasarkan tidak layak dikonsumsi konsumen dan 

tidak pula sesuai dengan apa yang dipromosikan oleh pelaku usaha, sehingga 

hak-hak konsumen sering diabaikan oleh mereka. Bagi para pihak yang 

kurang peka, eksistensi Undang-Undang perlindungan Konsumen sudah 
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dianggap memadai untuk melindungi konsumen yang bertransaksi lewat 

media internet.
3
 

Kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa 

konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya 

kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan atau mempergunakannya dan 

produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan 

merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.
4
 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai Perlindungan Konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen.  

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
5
 

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 

seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang 

tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu 

perikatan antara dua orang yang membuatnya.
6
 

Sekarang ini terkadang hak sebagai konsumen sering kali diabaikan 

oleh pelaku usaha, sehingga perlu kita cermati secara seksama pada era 

                                                           
3
  Iman Sjahputra, Op. Cit., hal. 3. 

4
 Abdul Halim, Barkatullah, 2009, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-

 commerce Lintas Negara Di Indonesia, Yogyakarta: Pasca Sarjana FH UII. hal. 27. 
5
  Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT.Grasindo, hal. 1.   

6
  Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta : PT.Intermasa, hal. 1. 
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globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak sekali bermunculan 

bebagai macam produk-produk barang atau jasa pelayanan yang dipasarkan 

kepada konsumen, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran secara 

langsung. Jika tidak dcermati dan berhati-hati dalam memilih produk barang 

yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi obyek ekploitasi dari pelaku 

usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari juga konsumen 

menerima begitu saja barang yang diterimanya melalui perdagangan dengan 

media internet. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih dalam, guna mendalami mengenai perlindungan 

hukum terhadap konsumen atas transaksi jual beli dengan media internet 

sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul: 

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli 

Melalui Internet (E-Commerce) Studi Kasus di Distro Anyway 

Yogyakarta”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Untuk membatasi luasnya permasalahan yang akan dibahas dalam 

penulisan skripsi ini, Penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk dan isi dari Perjanjian jual beli melalui Internet di 

Distro Anyway Yogyakarta ? 

2. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap konsumen pada saat perjanjian 

Jual beli dilakukan secara On line di Distro Anyway Yogyakarta ? 



6 
 

3. Bagaimana Hambatan yang dihadapi oleh para pihak dalam melakukan 

perjanjian jual-beli melalui internet (e-commerce) di Distro Anyway 

Yogyakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada 

hakikatnya penulisan skripsi bertujuan sebagai berikut: 

a. Tujuan Objektif 

1) Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk dan isi dari perjanjian jual beli 

Melalui internet di Distro Anyway Yogyakarta. 

2) Untuk mengetahui bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap 

konsumen pada saat perjanjian jual beli dilakukan secara On line di 

Distro Anyway Yogyakarta. 

3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para pihak 

dalam melakukan perjanjian jual-beli melalui internet (e-commerce) di 

Distro Anyway Yogyakarta. 

b. Tujuan Subjektif 

1) Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

dalam program studi ilmu hukum jurusan keperdataan pada Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2) Untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis peroleh dalam bangku 

kuliah maupun dari buku-buku ilmiah dengan keadaan senyata mungkin 

dalam praktek secara nyata, Sehingga penulis dalam skripsi ini dapat 
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memperoleh pengetahuan yang luas dengan harapan mampu 

menerapkan dan bermanfaat dikemudian hari. 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada 

hakikatnya penulisan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya, 

khususnya dalam bidang hukum mengenai tentang perlindungan hukum 

terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli melalui internet.  

b. Manfaat Praktis 

Dapat mengetahui dan mengidentifikasi masalah-masalah dan hambatan-

hambatan dan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam 

perjanjian jual beli melalui internet di Distro Anyway Yogyakarta serta 

dapat informasi yang jelas kepada pembaca ddan masyarakat pada 

umumnya tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada konsumen 

dan bentuk serta isi perjanjian melalui internet di Distro Anyway 

Yogyakarta. 

E. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran dari skripsi ini adalah bahwa Tidak diragukan lagi, 

teknologi internet yang serba digital ini dapat berfungsi sebagai ajang 

promosi strategis yang efektif dan efisien, karena internet dapat menjangkau 

seluruh yuridiksi hukum Negara-negara di dunia. Yang berlawanan dengan 

indikator positif itu, adalah sejumlah faktor yang secra terpadu efektif 
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merugikan hak-hak konsumen. Salah satu faktor ini adalah bahwa produk 

yang dipasarkan tidak layak dikonsumsi konsumen dan tidak pula sesuai 

dengan apa yang dipromosikan oleh pelaku usaha, sehingga hak-hak 

konsumen sering diabaikan oleh mereka. Bagi para pihak yang kurang peka, 

eksistensi Undang-Undang perlindungan Konsumen sudah dianggap 

memadai untuk melindungi konsumen yang bertransaksi lewat media 

internet. 

F. Metode Penelitian 

Metodologi penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan 

dan mengembangkan serta menerapkan suatu kenyataan yang ada dalam 

pengetahuan dan yang ada dalam teori praktek dengan metode tertentu. 

Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian dan teknik 

pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis 

Empiris. Adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan 

peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data 

sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 

penelitian terhadap data primer yang ada dilapangan.
7
 

Pendekatan Yuridis Empiris adalah penelitian yang berusaha 

menghubungakan antara Norma Hukum yang berlaku dengan kenyataan 

                                                           
7
 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hal. 52. 
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yang ada di masyarakat. Pendekatan ini berusaha menemukan teori 

mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum. 

2. Jenis Penelitian 

Penulis memilih sifat penelitian ini adalah Deskriptif, pengertian 

penelitian Deskriptif adalah penelitian yang memberikan data awal yang 

 seteliti mungkin tentang Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam 

 perjanjian jual beli melalui internet di Distro Anyway Yogyakarta. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Distro Anyway 

Yogyakarta yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun, 

sehingga memudahkan dalam pencarian guna memperoleh data. 

4. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Data yang 

terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan keadaan 

sewajarnya atau sebagaimana adanya, Dalam penelitian ini menggunakan 

dua jenis sumber data diantaranya yaitu: 

a) Sumber Data Primer 

Merupakan sejumlah data keterangan atau fakta yang secara langsung 

didapatkan melalui penelitian lapangan dalam hal ini data yang 

didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Distro Anyway  

Yogyakarta. 
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b) Sumber Data Sekunder 

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi 

buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, internet yang berkaitan 

dengan objek penelitian dari skripsi 

5. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui tiga tahap 

yaitu kepustakaan, observasi dan wawancara yang dilakukan melalui 

tahap-tahap sebagai berikut: 

a) Studi Kepustakaan 

Tahap awal yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara 

mengumpulkan, mencari, mempelajari dan menginventaris buku-buku 

dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya 

dengan pokok permasalahannya.  

b) Studi Lapangan (observasi) 

Tahap kedua yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

kelapangan atau tempat dimana objek berada, guna mendapat data 

primer yang disesuaikan dengan sumber-sumber pada data kepustakaan 

dalam tahap awal. 

c) Wawancara 

Teknik wawancara yaitu pengumpulan data dengan jalan melakukan 

wawancara dengan narasumber melalui pengajuan daftar pertanyaan 

untuk memperoleh data-data primer.
8
 Wawancara yang dilakukan 

                                                           
8 S. Nasution, 2001, Metode Research (Penelitian Hukum), Jakarta: Bina Aksara,  hal.113. 
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dengan pemilik distro Anyway dan sejumlah staf serta karyawan yang 

bekerja di Distro Anyway Yogyakarta tersebut. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 Sistematika Penulisan skripsi ini guna memberikan gambaran dan 

mengemukakan secara garis besar agar memudahkan dalam pemahaman. 

Sehingga untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai keseluruhan isi 

penulisan hukum ini, sistematika penulisan dapat dibagi 4 (empat) bab 

dengan sistematika sebagai berikut: 

 BAB I: PENDAHULUAN. Terdiri dari Latar Belakang Masalah, 

Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian, Sistematika Pemikiran. 

 BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA. Tinjauan pustaka berisikan 

mengenai dasar-dasar teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

mengenai pengertian dan maksud dari Perjanjian secara umum, perjanjian 

jual beli, perkembangan transaksi jual beli melalui internet yang terjadi di 

Indonesia, dasar-dasar perlindungan hukum yang diberikan kepada 

konsumen, serta pengertian secara umum tentang e-commerce tersebut. 

 BAB III:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab 

ini, penulis akan menguraikan dan membahas mengenai bagaimana isi dan 

bentuk perjanjian jual beli melalui internet tersebut, Bentuk pelindungan 

hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam melakukan transaksi jual 

beli barang dan/atau jasa, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam hal 
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perlindungan konsumen pada saat melakukan transaksi jual beli melalui 

internet e-commerce.  

 BAB IV:  PENUTUP. Terdiri dari Kesimpulan dan Saran, Daftar 

Pustaka, dan Lampiran (jika ada). 


