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TINJAUAN YURIDIS (E-COMMERCE) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM 

DAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG  

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

Abstrak 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang, banyak 

kemajuan di segala bidang terutama di bidang elektronik. Salah satunya adalah 

dalam hal jual beli online. Maka kegiatan transaksinya tentu melalui media online, 

karena itu perlu saat ini kita memperhatikan pula aspek kegiatan transaksi 

elektronik berdasarkan prpektif hukum islam dan dalam aspek hukumnya 

terutama agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terjamin. Dengan 

berlandaskan hukum islam maka jual beli akan lebih terasa manfaatnya. Karena 

hukum isalam pada hakikatnya sangat menjunjung kemanfaatan bagi umat 

manusia dan menjauhkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Transaksi elektronik 

sangat mudah dan efisien, namun dalam kegiatannya seringkali banyak pihak 

yang merasa dirugikan, baik itu konsumen maupun produsen. Maka dari itu perlu 

adanya perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan transaksi 

elektronik, agar para pihak merasa tenang dan aman dalam melakukan kegiatan 

transaksi elektronik. Sehingga kegiatan transaksi elektronik di indonesia bisa 

berjalan dengan lancar dan para pihak merasa mendapat jaminan perlindungan. 

Kata Kunci: E-commerce, hukum Islam, perlindungan hukum 

Abstract 

Along with the development of technology that continues to grow, many advances 

in all fields, especially in the electronic field. One of them is in terms of buying 

and selling online. So the transaction activities are certainly through online media, 

because it is necessary at this time we pay attention to the aspects of electronic 

transaction activities based on the perspective of Islamic law and in its legal 

aspects especially so that the rights and obligations of both parties can be 

guaranteed. Based on Islamic law, buying and selling will be more beneficial. 

Because the law of nature is essentially very upholding the benefits for humanity 

and keeping things that are not useful. Electronic transactions are very easy and 

efficient, but in its activities often many parties feel disadvantaged, both 

consumers and producers. Therefore it is necessary to have legal protection for the 

parties in conducting electronic transactions, so that the parties feel calm and safe 

in conducting electronic transaction activities. So that electronic transaction 

activities in Indonesia can run smoothly and the parties feel guaranteed protection. 

Keywords: e-commerce, Islam Law, legal protection 

1. PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan atau Jual beli merupakan jenis kegiatan yang sering

dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan dengan

dasar suka sama suka. Perdagangan atau jual beli secara bahasa (laughatan)
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berasal dari bahasa Arab yaitu al-bai’, at-tijarah, al-mubadalah artinya 

“mengambil, memberi sesuatu atau barter.”
1

Perniagaan sering di kenal dengan istilah Muamalah. Pengertian dari 

Muamalah itu sendiri adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang 

memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-

menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, 

berserikat, dan usaha lainnya. Muamalah difahami sebagai hukum yang 

berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut 

harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka.
2

Islam telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk 

kemaslahatan umum. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dibolehkan 

oleh Allah SWT adalah jual-beli sebagaimana dalam firmanNya: 

a. QS al-Baqarah (2) : 275

“Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

b. QS an-Nisa (4 ): 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang

kepadamu.”

Wujud dari hukum jual-beli adalah rangkaian penyerahan hak dan 

kewajiban dari pihak-pihak yang saling berjanji, yaitu penjual dan pembeli. 

Seiring perkembangan teknologi yang berkembang saat ini jual beli 

tidak hanya dapat dilakukan dengan cara tatap muka antar penjual dan pembeli 

namun juga dapat dilakukan dengan cara online atau e-commerce (Transaksi 

Elektronik). Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Transaksi Elektronik 

1
Ismail Nawawi, 2012, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia 

Indonesia, hal. 74. 
2
Tim Redaksi, 2005, Ensiklopedi Islam Jilid 5, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 

hal. 79. 
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adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, 

jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.  

Dalam transaksi elektronik para pihak melakukan kontrak jual beli 

melalui media elektronik Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No.11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa 

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem 

Elektronik.” Lazimnya media yang digunakan dalam melakukan kegiatan 

transaksi elektronik yaitu berupa komputer Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang 

No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi 

“Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau 

sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.” 

Dalam proses kegiatan transaksi elektronik produsen akan 

memasarkan barang di media elektronik lalu konsumen yang tertarik dengan 

barang yang dipasarkan oleh produsen akan membelinya. Dalam tahapan 

selanjutnya konsumen akan membayarkan sejumlah uang kepada produsen 

lalu kemudian produsen akan mengirimkan barang yang telah dipesan oleh 

konsumen  sesuai dengan alamat yang di berikan oleh konsumen. Di dalam 

hal tahapan tersebut terdapat 2 pihak yang terlibat yaitu pengirim dan 

penerima. Yang dalam Pasal 1 ayat (18)  Undang-Undang No.11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai definisi sebagai 

berikut: “Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.” Sedangkan definisi penerima 

menurut Pasal 1 ayat (18)  Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai definisi sebagai berikut: 

“Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.” 

Kegiatan jual beli online memang dirasa praktis dan efisien namun 

dalam realitanya transaksi e-commerce sangat mengandung banyak resiko, 

Menurut data dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 

Tahun 2016, sebanyak 30 persen dari total 130 juta pengguna yang melakukan 
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transaksi via internet di Indonesia merasa belum mendapatkan keamanan 

dalam pengalaman bertransaksi online.
3

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana hukum jual beli online atau 

e-commerce dalam perspektif Hukum Islam?, (2) Bagaimana perlindungan 

hukum terhadap para pihak dalam kegiatan e-commerce?  

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat 

untuk mengetahui Jual-beli melalui online (e-commerce) dalam perspektif 

hukum Islam dan bagaimana perlindungan para pihak dalam transaksi e-

commerce. 

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris,

pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa

dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-

bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang

diperoleh di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

kualitatif. Bodgan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualititatif sebagai

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan pelaku yang dianggap mengetahui tentang

informasi yang diperlukan dalam penelitian.
4

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam 

melaksanakan penelitian ini adalah: (1) Data primer, diperoleh dari proses 

wawancara terhadap narasumber yang dianggap mengetahui segala informasi 

yang diperlukan dalam penelitian, (2) Data sekunder adalah seluruh informasi 

tertulis tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua 

informasi yang relevan dengan permasalahan hukum, (3) Data tersier, yaitu 

3
Kompas.id, Fenomena E-Commerce dalam Pemerataan Ekonomi Digital di Indonesia. 

http://kompas.id/baca/adv_post/fenomena-e-commerce-dalam-pemerataan-ekonomi-digital-di-

indonesia/ Diunduh pada 09 Maret 2018 pukul 03.00 WIB. 
4
Lexy J Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

hal. 9. 

http://kompas.id/baca/adv_post/fenomena-e-commerce-dalam-pemerataan-ekonomi-digital-di-indonesia/
http://kompas.id/baca/adv_post/fenomena-e-commerce-dalam-pemerataan-ekonomi-digital-di-indonesia/
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data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier. 

Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, yaitu dilakukan 

dengan mencari, mencatat, menganalisis, mempelajari dan mengutip data yang 

diperoleh dari buku yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, dan 

wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

responden. Sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan jawaban 

yang disesuaikan dengan sumber data.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Kegiatan Jual Beli Online atau E-Commerce Dilihat dari

Hukum Islam 

Pada dasarnya, jual beli termasuk muamalah yang hukumnya 

dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tidak terkecuali jual 

beli secara online Pada saat penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan, 

kemudian melakukan pembayaran melalui bank, dan setelah pembayaran telah 

diterima oleh penjual dan pembeli telah mengirimkan bukti pembayaran atau 

kuitansi pembelian, maka penjual mengirim barang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang kepada pembeli. 

Pembayaran harga dalam transaksi jual beli online pada prinsipnya telah 

memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam sistem perikatan Islam. Lalu 

dalam permasalahan gharar mengenai jual beli barang yang tidak ada di 

tempat akad jual beli, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang yang 

dijanjikan sesuai dengan informasi, maka jual beli tersebut sah.
5
 Begitu pula

dengan permasalahan riba, jual beli online tidak termasuk pada riba karena 

nilai tukar dari barang tersebut tidak akan bertambah. Dalam hal maysir 

Dalam praktik transaksi e-commerce tidak adanya unsur maysir di dalam 

pelaksanaannya karena secara garis besar transaksi e-commerce sama saja 

dengan transaksi konvensional hanya saja transaksi e-commerce bagian dari 

5
 Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam, hal. 264. 
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revolusi transaksi konvensional. Transaksi e-commerce tidak terdapat unsur 

maysir atau judi. 

Jual beli online dalam hal rukun dan syarat, gharar, riba dan maysir 

jual beli online dalam hukum Islam, yang mana transaksi jual beli online ini 

tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam konteks rukun dan syarat jual 

beli, baik dari segi orang yang berakad, sighat (lafal ijab dan kabul), objek 

transaksi, dan nilai tukar barang, selama dalam transaksi itu tidak ada unsur 

haram, seperti riba, gharar (penipuan), maysir (judi) atau bahaya, ketidak 

jelasan, dan merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan tentunya barang atau 

jasa yang jadi objek transaksi adalah halal, bukan yang bertentangan dengan 

al-Qur’an dan Hadits, seperti narkoba, bangkai, babi, dan lain-lain sebagainya 

maka jual beli tersebut dianggap sah. Lalu jual beli online, jika dilihat dari 

aspek maqashid syariah, terdapat kemaslahatan, berupa kemudahan transaksi, 

dan efisiensi waktu. Karena memang syari’at Islam itu ditetapkan untuk 

kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirat. Jual beli dalam hukum 

Islam juga tidak melihat dari segi jenis atau model sarana yang digunakan, 

tetapi lebih ditekankan pada prinsip moral seperti kejujuran dan prinsip 

kerelaan antara kedua belah pihak. Karena menjual barang yang cacat tanpa 

memberitahukan kepada pembeli tentu dicela oleh Islam.  

3.2 Perlindungan Para Pihak dalam Transaksi E-commerce 

Kegiatan e-commerce telah diatur dalam Undang-Undang No 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Namun dalam 

undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus tentang transaksi 

elektronik begitu pula aturan terhadap perlindungan para pihak dalam kegiatan 

transaksi elektronik, bagi konsumen payung hukum yang ada saat ini yaitu ada 

di Undang-Undang Perlindungan konsumen karena pada dasarnya jual beli 

konvensional ataupun jual beli online sama saja hanya medianya saja yang 

berbeda. Begitu pula dalam perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur secara 

khusus hal-hal dalam perlindungan konsumen diantaranya Pasal 23 Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan 
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bahwa “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan 

dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat 

melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan 

peradilan di tempat kedudukan konsumen.” Menurut hukum yang berlaku di 

Indonesia, gugatan perdata dapat didasarkan atas dua alasan, yaitu wanprestasi 

dan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad).  

Namun Dari hasil wawancara yang peneliti dapat dari narasumber 

pengguna Electronic Commerce, para narasumber kebanyakan mengatakan 

mereka tidak mengetahui tentang undang-undang hak dan kewajiban 

konsumen sehingga apabila mereka merasa dirugikan atau tidak mendapatkan 

haknya, mereka hanya membiarkannya saja tanpa melakukan tindak hukum 

dikarenakan mereka beranggapan jika melapor ke pihak berwajibpun 

prosesnya sangat berbelit belit selain itu memakan waktu dan biaya yang 

banyak di lain sisi mereka juga tidak mengetahui adanya undang-undang yang 

melindungi hak mereka, sehingga hak mereka sebagai konsumen tidak 

digunakan. 

Saat ini kebudayaan yang berkembang dimasyarakat pun yaitu mereka 

buta terhadap hukum. Mereka tidak mengetahui hak dan kewajiban. Mereka 

seolah-olah tidak memperdulikan bahwa adanya undang undang yang 

memberikan jaminan terhadap pelaksanaan transaksi online. 

Dari yang didapat dari hasil wawancara masyarakat (pengguna 

transaksi jual beli online) tidak menghiraukan undang-undang yang ada. 

Mereka tidak memerdulikan hak mereka sebagai konsumen. Sehingga apabila 

terjadi kesalahan mereka hanya membiarkannya saja tanpa menindak lanjuti 

pelaku usaha tersebut. Hal ini sangat disayangkan karena mereka sudah 

difasilitasi oleh pemerintah, mereka diberikan perlindungan hukum tetapi 

mereka tidak menggunakannya. 

Sedangkan bagi para pelaku usaha untuk menindaklanjuti para 

konseumen yang melakukan tindakan melawan hukum. Diantaranya ada pasal 

Pasal 17 ayat (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan 

dalam lingkup publik ataupun privat. (2) Para pihak yang melakukan 



8 

Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad 

baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Pasal 35 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang berbunyi  “Setiap orang dengan 

sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, 

penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang 

otentik”.  

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, keabsahan kegiatan jual beli online atau e-commerce. dilihat 

dari hukum Islam. Pada dasarnya, jual beli termasuk muamalah yang 

hukumnya dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setelah 

mengkaji rukun dan syarat, gharar, riba dan maysir jual beli dalam hukum 

Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli online ini tidak 

bertentangan dengan hukum Islam dalam konteks rukun dan syarat jual beli, 

baik dari segi orang yang berakad, sighat (lafal ijab dan kabul), objek 

transaksi, dan nilai tukar barang. Sepanjang dalam transaksi itu tidak ada 

unsur haram, seperti riba, gharar (penipuan), maysir (judi) atau bahaya, 

ketidak jelasan, dan merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan tentunya 

barang atau jasa yang jadi objek transaksi adalah halal, bukan yang 

bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits, seperti narkoba, bangkai, babi, 

dan lain-lain sebagainya maka jual beli tersebut dianggap sah. Jika dilihat dari 

aspek maqashid syariah, terdapat kemaslahatan, berupa kemudahan transaksi, 

dan efisiensi waktu. Karena memang syari’at Islam itu ditetapkan untuk 

kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jual beli dalam 

hukum Islam juga tidak melihat dari segi jenis atau model sarana yang 

digunakan, tetapi lebih ditekankan pada prinsip moral seperti kejujuran dan 
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prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Karena menjual barang yang cacat 

tanpa memberitahukan kepada pembeli tentu dicela oleh Islam.  

Kedua, perlindungan kepada para pihak yang melakukan kegiatan 

e-commerce. Proses kegiatan Electronic Commerce secara hukum diatur di 

dalam undang-undang. E-commerce sama halnya dengan transaksi jual beli 

konvensional yang dilakukan di dunia nyata, walaupun dalam jual beli secara 

elektronik ini para pihak tidak bertemu secara langsung satu sama lain. Aturan 

hukum yang mengatur kegiatan E-commerce tersebut yaitu Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun 

tidak mengatur secara khusus tentang kegiatan Transaksi E-commerce. Untuk 

menanganai kasus-khasus yang terjadi di dalam transaksi online di Indonesia 

hanya ada beberapa pasal yang dapat menjadi dasar perlindungan hukum 

dalam kegiatan e-commerce yaitu Pasal 38 Undang-Undang No. 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Setiap orang dapat 

mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem 

Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan 

kerugian”. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa 

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau 

tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui 

badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan 

di tempat kedudukan konsumen.” 

Pasal lain dalam UUPK yang dapat menjadi pedoman hukum bagi 

perlindungan konsumen diantaranya: 

1) Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, dan f yang menyebutkan bahwa pelaku usaha

dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa

yang tidak sesuai dengan mutu, kondisi maupun janji sebagaimana

dinyatakan dalam label, keterangan, iklan maupun promosi penjualan

barang dan/atau jasa tersebut.
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2) Pasal 16 huruf a dan b yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam

menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak

menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan

yang dijanjikan serta dilarang untuk tidak menepati janji atas suatu

pelayananan dan/atau prestasi.

Pasal-pasal di atas bisa dijadikan sebagai pedoman mengangani khasus 

yang timbul akibat kegiatan e-commerce di Indonesia yang bertujuan untuk 

menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum 

dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 

Dalam kenyataan yang terjadi saat ini konsumen maupun produsen 

banyak mengeluhkan respon yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu 

pihak Kepolisian mulai dari proses yang memakan waktu lama, keluar banyak 

biaya, ataupun respon dari pihak kepolisian yang kurang tanggap. Padahal 

selain aturan hukum yang jelas salah satu komponen untuk terciptanya 

penegakan hukum yang baik yaitu terletak pada aparat penegak hukum. 

semestinya para aparat penegak hukum bisa menjadi tameng pertama yang 

memberikan perlindungan hukum terhadap para masyarakat. 

4.2 Saran 

Pertama, untuk pemerintah Indonesia, agar dapat mendorong 

pelaksanaan kegiatan transaksi E-commerce maka perlu adanya pengawasan 

khusus yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan e-commerce agar 

para pihak yang menjalankan transaksi e-commerce merasa terlindungi, 

mengingat transaksi e-commerce mempunyai resiko yang lebih besar 

dibandingkan dengan transaksi konvensional. 

Kedua, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, agar memberikan 

pengaturan khusus terhadap pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik dengan 

aturan yang jelas ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang 

mana dapat melindungi pihak konsumen maupun produsen, memberikan 

aturan yang lebih spesifik dan rinci perihal kegiatan transaksi elektronik di 

Indonesia maupun di lintas negara. 
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Ketiga, untuk Aparat Penegak Hukum, agar memberikan pelayanan 

yang maksimal kepada para masyarakat yang dirugikan akibat kegiatan 

transaksi elektronik karena masalah yang ada saat ini penegak hukum 

seringkali memberikan respon yang lambat dan kurang maksimal terhadap 

khasus transkasi elektronik sehingga masyarakat mulai kurang percaya pada 

kinerja para aparat penegak hukum dalam hal kasus-kasus di dalam kegiatan 

transaksi elektronik, dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

masyarakat maka dengan sendirinya masyarakat akan kembali 

mempercayakan kinerja para penegak hukum. 

Keempat, bagi masyarakat khususnya para pihak yang melaksanakan 

kegiatan transaksi elektronik baik itu konsumen maupun produsen, untuk 

kelancaran kegiatan transaksi elektronik sebaiknya para pihak melaksanakan 

itikad baik agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Bagi para 

konsumen sebaiknya lebih berhati-hati jika ingin melakukan pembelian barang 

lewat online shop, pastikan bahwa toko online shop tersebut terpercaya 

dengan melihat ulasan (review) yang diberikan oleh konsumen lain, meminta 

alamat toko kepada pelaku usaha dan mintalah testimonial kepada para pelaku 

usaha, terakhir mintalah foto asli beserta rincian spesifikasi terhadap barang 

yang akan dibeli. Jika merasa dirugikan sebaiknya melapor kepada aparat 

penegak hukum agar laporan dapat diproses. 

PERSANTUNAN 

Karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada Allah SWT yang atas 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, kepada kedua 

orang tua yang selalu memberikan motivasi dan dorongan baik moril maupun 

materiil, serta para sahabat yang telah memberikan dukungan yang sepenuhnya 

kepada penulis. 
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