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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pekembangan peradaban manusia dari zaman ke zaman terus 

mengalami peningkatan dari berbagai segi aspek kehidupan. Dunia 

pergadangan juga tidak ketinggalan ikut serta sebagai dampak kemajuan 

zaman ke zaman. Perkembangan ini tidak menghilangkan latar belakang dari 

manusia itu sendiri, yaitu bahwasanya manusia adalah makhluk sosial, atau 

makhluk yang selalu berhubungan timbal balik denagn manusia lain. Dimana 

manusia senantiasa melakukan segala macam kegiatan berinteraksi untuk 

upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hidupnya salah satu yang 

dilakuakn yaitu dengan perdagangan. Jual beli atau perdagangan dapat 

diartikan persetujuan antara penjual dan pembeli yang berperan sebagai pelaku 

dalam suatu usaha yang saling mengikatkan diri satu dengan lain, penjual itu 

sendiri dapat diartikan sebagai pihak yang menyerahkan barangdan/atau jasa  

dan pembeli dapat diartikan sebagai pihak penerima serta membayar dengan 

sejumlah harga pada barang
1
.  

Pada zaman dulu awal mulanya perdagangan hanya dilakukan dengan 

cara konvensional yaitu bisa di definisikan bahwa pergadangan atau jual beli 

dimana adanya pertemuan dua orang atau lebih yang melakukan   transaksi 

tukar menukar barang atau jasa dengan dinilai  sejumlah harga yang 

dibayarkan oleh pembeli kepada penjual,  dan yang menjadi titik berat 

perdagangan atau jual beli adalah bertemunya penjual dan pembeli yang 
                                                           
1
 Peter Salim & Yanny Salim, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta : 

Modern English Press, hal. 623. 



2 
 

 
 

didalamnya terdapat suatu transaksi barang atau jasa. Merujuk dari pendapat 

Wirjono Pradjodikoro Jual Beli dapat diartikan suatu persetujuan dimana 

suatu pihak mengikatkan diri untuk wajib memberikan atau menyerahkan 

suatu barang dan/atau jasa dan pihak lain wajib membayar sejumlah harga, 

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut
2
. Berdasarkan uraian 

rumusan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat memeberikan argumentasi 

atau pendapat mengenai pengertian Jual Beli, Jual Beli dapat diartikan 

peneyerahan barang dan/atau jasa beserta hak kepemilikannya dimana 

dilakukan oleh dua pihak atau lebih, pihak penjual berkewajiban menyerahkan 

barang dan/atau jasa kepada pihak yang lain yaitu disebut konsumen yang 

berkewajiban memenuhi prestasi berupa melakukan suatu pembayaran 

sejumlah harga atas barang dan/atau jasa kepada penjual. 

Dengan seiring perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang 

sangat pesat membuat pengaruh besar pula dalam dunia perdagangan, dimana 

penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung melainkan bisa 

melalui Internet. Mengkutip dari pendapat Ellsworth internet dapat diartikan 

jaringan yang terbentuk dari inter koneksi jaringan yang terdapat dalam 

komputer tunggal yang ada diseluruh Dunia melalui saluran telepon dan satelit, 

serta sistema dalam telekomunikasi lainnya
3
. Kelebihan yang dimiliki sistema 

internet yaitu murah, murah, dan mudahnya dalam penggunaan membuat 

                                                           
2
 Wira Projodikoro, 1991, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Bandung : 

Sumur, hal. 17. 
3
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masyarakat umum mempertimbangkan dalam pemaikaiannya untuk kegiatan 

sehari-hari, termasuk dalam melakukan transaksi
4
.  

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet pada 

dasarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya
5
. Dengan adanya 

perkembangan Teknologi Perdagangan melalui Media Internet membuat 

pelaku usaha mengembangkan usahanya dalam bentuk virtual atau vitual 

company dimana pelaku usaha melakukan bisnis perdagangannya melalui 

Media Internet dan tidak perlu memiliki bentuk nyata sebuah tempat usaha 

dalam dunia nyata. Dengan adanya fenomena yang demikian ini, yakni 

semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor 

penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa 

yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha, maka perlindungan 

hukum terhadap konsumen sangat penting kehadiran, keberadaan dan serta 

fungsinya penerapannya. Sebab dari itu guna mengejar efisiensi dan 

produktifitas tersebut, akhirnya secara tidak langsung maupun secara langsung 

yang merasakan dan menanggung dampak dari perkembangan yang telah 

diuraikan diatas tidak lain adalah konsumen dari perdagangan tersebut
6
. 

Dengan berbagai keunggulan yang disuguhkan dan dihadirkan oleh media 

internet merupakan hal yang sudah wajar bilamana perdagangan atau jual beli 

konvensional mulai berkurang peminatnya. Pada saat sekarang ini penggunaan 

internet dalam bertransaksi lebih diminati oleh masyarakat dikarenakan 

kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh media internet tersebut. 

                                                           
4
 Imam Sjaputra, 2001, Problematika Hukum Internat Indonesia, Jakarta : Prenhallindo, hal. 92. 

5
 Ibid , hlm 92 
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 Sri Redjeki Hartono, 2000, Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era 

Perdagangan Bebas, Bansung : Mandar Maju, hal. 33. 
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Perdagangan yang dilakukan melalui transaksi elektronik, terkhusus internet 

memang memiliki berbagai keuntungan, namun pada waktu yang bersamaan 

pula berpotensi kepada sejumlah kerugian sebagai dampak dari sistem 

elektronik media internet
7
. 

Perkembangan Teknologi yang semakin pesat khususnya dalam bidang 

perdangan melalui Media Internet ini salah satunya yaitu melalui pesanan 

dengan menggunakan Media Sosial sendiri membuat perkembangan dan 

permasalahan baru dalam Hukum, khususnya dalam Perlindungan Konsumen, 

karena sejatinya Hukum mengikuti perkembangan masyarakat dan 

berkembang di tengah tengah masyarakat sesuai dengan Asas Hukum yang di 

gagas oleh Aristoteles, Ubi Societas Ibi Ius (Diamana ada Masyarakat Disitu 

ada Hukum). Dalam praktik penawaran barang dan/atau jasa melalui pesanan 

media sosial disini banyak simpang siur yang terjadi didalam praktiknya. 

Contohnya penerapan penawaran barang dan/atau jasa melalui pesanan media 

sosial Instagram. Instagram merupakan salah satu jenis aplikasi media sosial 

yang berkembang tekenal dalam kalangan para pengguna telepon pintar 

(Smartphone). Kata Instagram sendiri dari kata “Insta” yang awalnya “Instan” 

dan “Gram” berasal dari kata “Telegram”. Dapat diartikan bahwa Instagram 

gabungan kata Instan dan Telegram. Dapat dilihat dari penggunaan kata, dapat 

diartikan yaitu aplikasi untuk mengirimkan informasi cepat, dalam bentuk foto 

berupa pengelolaan foto, editor foto, dan berbagai pengiriman (share) ke 

                                                           
7
 Edmon Makarim, 2005, Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian, Jakarta : 

PT. Raja Grafindo Persada, hal. 342. 
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jejaring media sosial lainnya
8
. Dalam perkembangannya, jual beli online tidak 

hanya pada media sosial saja melainkan juga pada E-Commerce, Pemasaran 

on-line akrab disebut dengan E-Commerce
9
. 

Trend Instagram merupakan sebuah cara marketing yang memakai 

produk sebagai sarana komunikasinya. Kelebihan Instagram adalah memakai 

partisipasi publik sebagai corong iklan. Sekitar 3 juta pengguna Instagram 

memamerkan karya-karya fotonya melalui Twitter atau Facebook. Artinya, 

partisipasi pengguna Instagram yang fanatik dengan gembira dan sukarela 

menjadi sarana komunikasi bagi produk, tanpa terasa sebagai iklan. 10 

Disamping kelebihan-kelebihan yang sudah dibahas diawal ada juga 

dampak yang harus dihadapi dalam transaksi jual beli melalui pesanan pada 

media sosial Instagram ini, dimana dampak tersebut berdampak negatif bagi 

konsumen. Konsumen yang seharusnya mendapat hak untuk mendapatkan 

barang yang di belinya melalui pesanan media sosial sebagai wadah 

bertransaksi malah justru tidak mendapatkan hak-haknya. Dampak negatif 

penawaran barang dan/atau jasa melalui pesanan media sosial  Instagram, 

diantaranya dalam hal produk yang dikirim kan kepada pembeli setelah  tidak 

sesuai dengan barang dan/atau jasa yang di tawarkan pada saat sebelum , 

kesalahan dalam proses pembayaran, kesalahan dalam warna yang tidak sesuai 

kesepakatan akad diawal, kesalahan ukuran yang tidak sesuai pada akad 

diawal, bahan yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan diawal, ketidak 

                                                           
8
 Miliza Ghazali, 2001, Buat Duit Dengan Facebook dan Instagram, Malaysia : Publishing House, 

hal. 8. 
9
 Kotler dan Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran Jilid 2, Airlangga, Jakarta, 2001, hlm. 318. 

10
 Handoko Hendroyono, 2012, Brand Gardener, Tangerang : Literati, hal. 283. 
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tepatan dalam waktu pengemasan dan pengiriman, dan hal-hal yang tidak 

sesuai dengan akad diawal lainnya yang menjadi kerugian konsumen.  

Transaksi penawaran barang dan/atau jasa melalui pesanan media 

sosial  Instagram bisa disebut juga jual beli online atau transaksi elektronik, 

dimana media dalam jual beli melalui media sosial Instagram ini melalui 

media Elektronik atau Internet. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, “Transaksi 

Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan 

Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Informasi 

mengenai produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh penjual sama 

hal nya dengan perdangan konvensional, harus memuat informasi yang 

sebanr-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penjual. Seperti 

halnya diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

Dan Transaksi Elektronik, “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui 

Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar 

berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”  

Dalam transaksi jual beli online pihak yang terlibat dalam jual beli 

sama halnya dengan pelaku usaha dan konsumen konvensional yang harus 

dilindungi hak-haknya seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Huruf C dan H 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan.” dan ”Hak untuk mendapatkan 
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kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa 

yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya”. Sebagai pelindung hak konsumen jika terjadi pelanggaran ketidak 

sesuaian dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Sedangkan penjual 

sama halnya dengan konsumen juga memiliki kewajiban bilamana terjadi ada 

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian, yang diatur dalam Pasal 7 Huruf G Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Memberi kompensasi, ganti 

rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau 

dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”. Dan tertuang pula pada 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, 

Pasal 2 “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan 

perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan 

pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”. 

Adapula Juriprudensi yang telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri 

Sukoharjo dan telah memiliki atau berkekuatan hukum tetap (Inkrah), yaitu 

pada putusan 218/Pid.Sus/2018/PN.Skh yang berisi dijatuhkannya hukuman 

pada terdakwa yang telah terbukti bersalah dalam jual beli melalui media 

social salah satu media yang digunakan yaitu Instagram.  

Peraturan-peraturan yang disebutkan diatas yang menjadi pedoman 

bagi pelaku jual beli online dalam menjalankan transaksi atau perdagangan 

dengan cara melalui Media Sosial khususnya Instagram. Dalam peraturan 

itulah seharusnya ditaati dan dijadikan pedoman oleh para pelaku jual beli 
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online, dimana sejatinya peraturan dibuat untuk mengatur tatanya hidup 

masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan dalam berhubungan bermasyarakat. 

Peraturan diataslah yang seharusnya diterpakan oleh semua pelaku jual beli 

online terhadap penawaran barang dan/atau jasa melalui  khususnya melalui 

media social Instagram.  

Dari uraian diatas dapat ditarik benang merah bahwasanya masih 

ada pelaku usaha yang tidak menerapkan system tatanan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini, disini lah peran 

Pemerintah harus dapat melindungi masyarakat dari perilaku-perilaku 

menyimpang khususnya dalam penawaran barang dan/atau jasa melalui 

media social Instagram, yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena banyaknya peristiwa 

serupa yang masih marak terjadi dalam lingkungan masyarakat, penulis 

tertarik untuk mendalami dan mempelajari lebih lanjut, mengingat dalam 

melakukan transaksi secara online pihak Konsumen memiliki posisi yang 

lemah, maka dari itu penulis tertarik dan menuangkannya dalam Karya Tulis 

Ilmiah dalam Skripsi yang berjudul “KONSUMEN DAN PENAWARAN 

PRODUK (STUDI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM 

PESANAN BARANG MELALUI INSTAGRAM”  

B. Rumusan Masalah  

Sehubungan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mempunyai rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam  Pemesana 

Barang Melalui Penawaran Produk  Di Instagram? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, maka 

peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut :  

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam  

Pemesanan Barang Melalui Penawaran Produk  Di Instagram. 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, maka 

peneliti mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan 

di bidang ilmu hukum khususnya di bidang perdata 

b. Dapat memberikan tambahan pembendaharaan literature sehingga 

dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian mengenai hal yang 

sama. 

 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan masyarakat maupun pembaca dapat mengetahui lebih jauh 

mengenai perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha 

terhadap konsumen yang menjadi korban dalam jual beli online atau 

penawaran barang dan/atau jasa melalui media social Instagram. 

E. Kerangka Pemikiran  

Pelaku usaha dan konsumen dalam jual beli online selayaknya jual beli 

konvensional adapula hukum yang mengaturnya guna melindungi konsumen 

dari sikap sewenang-wenang yang dilakukan oleh penjual. Untu hal untuk 
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melindungi Perlindungan konsumen dalam Pemesana Barang Melalui 

Penawaran Produk Di Instagram dapat dilihat pada Pasal 16 dan Pasal 17 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, yaitu berbunyi, : 

 “ Pasal 16 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan 

dilarang untuk: 

a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian 

sesuai dengan yang dijanjikan; 

b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.” 

“Pasal 17  

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: 

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan 

kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan 

waktu penerimaan barang dan/atau jasa; 

b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; 

c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat 

mengenai barang dan/atau jasa; 

d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang 

dan/atau jasa; 

e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin 

yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; 

f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai periklanan. 
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(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan 

yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1). 

Selanjutnya aturan turunan yang melindungi konsumen dalam 

Pemesana Barang Melalui Penawaran Produk Di Instagram juga tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 

Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan 

Konsumen yang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat pada Pasal 1 dan Pasal 2, yang berbunyi :  

“Pasal 1  

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :  

a. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.  

b. Konsumen adalah 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.  

c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang 

selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang 

terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan 

menangani perlindungan konsumen.  

d. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.  
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e. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang perdagangan. 

“Pasal 2 

(1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. 

terdaftar pada Pemerintah Daerah Provinsi; dan  

b. bergerak di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum 

dalam anggaran dasarnya.  

(2) LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan 

perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.  

(3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri.” 

Dengan demikian perlindungan konsumen sebagai kewajiban 

pemerintah dilakukan oleh Menteri yang terkait dengan melakukan koordinasi-

koordinasi dengan melalui lembaga perlindungan konsumen yaitu Lembaga 

Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai 

kegiatan menangani perlindungan konsumen yang kemudian disebut LPKSM 

(Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat). Peraturan Menteri 

terkaitperlindungan konsumen yaitu tertuang pada Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan 

Barang Beredar dan/atau Jasa Pasal 25 dan Pasal 27 yang menjelaskan 

mengenai objek pengawasan, yaitu berbunyi :  

“ Pasal 25 

Objek Pengawasan terhadap Jasa dalam memenuhi jaminan dan/atau 

garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan berupa:  
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a. dokumen, iklan, leaflet, brosur, keterangan atau media  lainnya yang 

berisi jaminan/garansi; dan  

b. pemanfaatan Jasa.” 

“Pasal 27 

Objek Pengawasan terhadap Barang Beredar dan/atau Jasa dalam 

memenuhi ketentuan Cara Menjual melalui:  

a. potongan harga;  

b. pemberian hadiah langsung;  

c. obral atau lelang;  

d. penetapan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu;  

e. pemaksaan;  

f. pesanan;  

g. Iklan; dan  

h. pencantuman harga Barang dan/atau tarif Jasa.” 

Jika dalam pelayanan ataupun penerimaan barang dan/atau jasa oleh 

konsumen yang melakukan Pemesana Barang Melalui Penawaran Produk Di 

Instagram, tidak sesuai dengan apa yang telah diiklankan oleh penjual. Maka 

akan terjadi pelanggaran perlindungan konsumen yang dilakukan oleh 

penjual dan disini konsumen lah yang menjadi korban dalam perdagangan 

online ini, dimana konsumen akan mengalami kerugian finansial dari 

kejadian yang telah menimpanya. Dari sini lah peran pemerintah melalui 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen 

sebagai masyarakat umum dalam melakukan Pemesana Barang Melalui 
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Penawaran Produk Di Instagram.  

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan  

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang didasarkan 

karena penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis 

yang sudah benar, diundangkan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang 

yang merupakan patokan atau sebagai dasar untuk manusia  berperilaku 

dengan pantas. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Peraturan 

Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai pedoman dalam 

kehidupan bermasyarakat yaitu khususnya dalam hal Peraturan 

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam  Pemesanan Barang 

Melalui Penawaran Produk  Di Instagram.  

2. Jenis Penelitian  

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, 

bermaksud menggambarkan secara jelas mengenai berbagai hal yang 

merupakan berkaitan dengan obyek-obyek yang akan diteliti., yaitu 

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penawaran Barang 

Dan/Atau Jasa Melalui Pesanann di Media Sosial Instagram . 

3. Sumber dan Jenis Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan Data Sekunder, yaitu data 

yang digunakan oleh penulis adalah berupa Screenshoot aktivitas 

promosi penjual dan Testimoni yang didapat dari respon pembeli 
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yang ditujukan untuk mereview produk dari penjual dalam lapaknya 

di media sosial Instagram. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan yang 

dilakukan dengan cara dengan mengumpulkan, mencari, mempelajari, 

aktivitas penjual dalam media sosial Instagram dan melihat Testimoni atau 

respon dari penjual yang dikumpulkan penjual dalam halaman Testimoni 

atau review produk. Kemudian mencari, mempelajari, peraturan 

perundangundangan dan bahan hukum lain yang mendukung dengan obyek 

penelitian ini. 

5. Metode Analisis Data  

Setelah mengumpulkan data-data, kemudia diolah dan akan dibahas 

dengan menggunakan metode analisis data secara deduktif, yaitu dengan 

cara menjelaskan dan menjabarkan data-data yang telah diperoleh dan 

diolah berdasarkan norma-norma hukum, Yurisprudensi dan doktrin. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen untuk digunakan sebagai pedoman peraturan dalam menilai 

realitas dalam masyarakat umum yaitu kegiatan Pemesana Barang 

Melalui Penawaran Produk  Di Instagram.   

Sehingga dapat dibuktikan Perlindungan Hukum Terhadap 

Konsumen Dalam   Barang Melalui Penawaran Produk  Di Instagram 

sudah sesuai atau melanggar ketentuan-ketentuan yang sebagaimana telah 

diatur dalam Undamg-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
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Perlindungan Konsumen. 

G. Sistematika Penulisan  

BAB I berisi tentang pendahuluan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka yang akan menguraian tinjauan 

umum tentang jual beli, tinjauan umum tentang jual beli online di media social 

Instagram, tinjauan umum tentang jual beli melalui pesanan di media social 

Instagram, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen Dalam 

Pemesanan Barang dan/atau Jasa Melalui Pemesanan di Medi Sosia IG 

Menurut Perspektif Hukum Islam, tinjauan umum tentang perlindungan 

konsumen. 

BAB III berisi tentang analisis dari hasil penelitian dan pembahasan 

yang didalamnya meliputi pembahasan mengenai Jual Beli Online melalui 

pesanan yang dilakukan dimedia sosial Instagram, dan Perlindungan Hukum 

Terhadap Konsumen Dalam Bertransaksi Barang Dan/Atau Jasa Melalui 

Media Social Instagram. 

BAB IV berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan dari 

penelitian yang dapat memberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 


