
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini, banyak 

kegiatan yang dapat dilakukan secara online, mulai dari jual beli online 

sampai dengan transportasi online. Jual beli online biasa dilakukan di 

beberapa aplikasi – aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, 

Bukalapak, bahkan bisa juga melalui aplikasi seperti Instagram.  

Pada saat ini banyak orang lebih memilih untuk melakukan 

kegiatan jual beli secara online karena memiliki beberapa kelebihan salah 

satunya yaitu lebih menghemat waktu. Pembeli tidak harus datang ke toko, 

tetapi bisa melakukan pembelian dari rumah melalui aplikasi – aplikasi e-

commerce. Namun membeli barang secara online juga memiliki beberapa 

kekurangan seperti pembeli tidak dapat melihat barang yang ingin dibeli 

secara langsung, pembeli hanya dapat melihat barang yang akan dibeli 

melalui foto yang di tunjukkan oleh penjual. 

Jual beli online sering disebut juga sebagai online Shopping, atau 

jual beli melalui media internet. Menurut Alimin  mendefinisikan jual beli 

online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang 

menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui 

transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi 

yang dilakukan secara elektronik.
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Banyak produk kosmetik yang dijual atau diedarkan secara luas 

baik melalui online store ataupun offline store. Pada kenyataannya 

kosmetik yang dijual secara online memiliki variasi lebih lengkap  

daripada secara offline. Banyaknya peminat kosmetik baik pria maupun 

wanita untuk memperbaiki penampilan hingga akhirnya dimanfaatkan oleh 

pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan produk 

kosmetik untuk diedarkan kepada masyarakat.
2
 

Kosmetik hingga saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok yang 

harus dipenuhi oleh setiap orang bahkan saat ini tidak hanya wanita yang 

menggunakan produk kosmetik, ada beberapa produk kosmetik yang 

dibuat khusus untuk pria, seperti masker dan krim wajah. Menurut 

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015 pengertian 

kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan 

pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ 

genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk 

membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau 

memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada 

kondisi baik.  

Sebagai landasan hukum, UU no 8 tahun 1999 yang memberi 

perlindungan pada konsumen serta pelaku usaha ini perlu disadari oleh 

kedua belah pihak, baik konsumen dan pelaku usaha. Dalam transaksi 

bisnis jual beli UU no 8 tahun 1999 akan memberikan kepastian hukum 
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kepada kedua belah pihak. Dalam pasal 7 huruf b UU Perlindungan 

Konsumen dijelaskan bahwa “Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan 

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan 

pemeliharaan”.  

Apabila pihak penjual mengirimkan barang tidak sesuai dengan 

informasi awal yang diberikan kepada pembeli, maka tindakan penjual 

telah melanggar UUPK pasal 7 huruf b. Sehingga penjual berkewajiban 

melakukan ganti kerugian sesuai dengan pasal 19 UUPK yang 

menjelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha. 

Adanya UUPK diharapkan dapat menjamin tercapainya 

perlindungan hukum atas hak-hak konsumen di Indonesia. Meskipun 

undang-undang ini disebut sebagai undang-undang perlindungan 

konsumen namun bukan berarti hanya konsumen saja yang dilindungi, dan 

bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian. 

Keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha 

sehingga di dalam undang-undang tersebut juga diatur untuk melindungi 

hak pelaku usaha. Hal tersebut demi menjamin adanya kepatian hukum 

untuk menghalangi tindakan kesewenang-wenangan.
3
 

Dalam transaksi jual beli online atas barang kosmetik 

perjanjiannya berupa format order yang akan diisi oleh pihak pembeli. Isi 

dari format order mencakup identitas diri pihak pembeli, detail barang 

yang akan dibeli, harga barang yang akan dibeli, dan bukti pembayaran 
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dari pihak pembeli. Setelah format order dikirim kepada pihak pembeli, 

pihak penjual akan memberikan informasi mengenai jangka waktu 

pengiriman barang, apabila pihak pembeli sepakat, maka pihak penjual 

berkewajiban mengirimkan barang yang telah dibayar oleh pihak pembeli 

sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara pihak penjual dan 

pihak pembeli. Kesepakatam yang dilakukan kedua belah pihak akan 

menimbulkan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak. 

Hubungan hukum antara kedua pihak yaitu pihak yang satu berkewajiban 

memenuhi prestasi dan pihak yang lainnya berhak atas prestasi. 

Yang dimaksud dengan prestasi dalam jual beli online atas barang 

kosmetik adalah diserahkannya suatu benda dari penjual kepada pembeli 

sesuai dengan hal – hal yang telah diperjanjikan atau disepakati oleh kedua 

belah pihak yang telah mengikat kedua belah pihak. Sehingga pemenuhan 

prestai dalam jual beli online atas barang kosmetik adalah ketika pihak 

penjual sudah menyerahkan benda kepada pihak pembeli sesuai dengan 

hal-hal yang telah diperjanjikan atau disepakati. Apabila yang terjadi 

adalah benda yang diserahkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli 

tidak sesuai dengan hal-hal yang telah diperjanjikan atau disepakati kedua 

belah pihak maka hal tersebut disebut wanprestasi.  Wanprestasi dalam 

KUH Perdata dijelaskan dalam Pasal 1243 yang menyatakan 

bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya 

suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan 

Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang 

harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau 
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dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” 

Maka ia harus bertanggung jawab melakukan ganti kerugian. Apabila 

salah satu pihak melanggat peraturan yang berlaku maka ia harus 

bertanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dengan hal ini 

maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai 

”TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN 

JUAL BELI ONLINE ATAS BARANG KOSMETIK” 

 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis merumuskan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses perjanjian dalam jual beli online atas barang 

kosmetik? 

2. Bagaimana hak dan kewajiban serta peraturan dalam jual beli online 

atas barang kosmetik? 

3. Bagaimana tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan 

pelanggaran dalam jual beli online atas barang kosmetik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang dicapai oleh 

penulis bertujuan sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui proses perjanjian dalam jual beli online atas barang 

kosmetik. 
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b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban serta peraturan dalam jual beli 

online atas barang kosmetik. 

c. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum jika salah satu pihak 

melakukan pelanggaran dalam jual beli online atas barang kosmetik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan 

bagi : 

a. Manfaat bagi penulis  

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap 

implementasi dan materi tentang proses perjanjian dalam jual beli 

online atas barang kosmetik, hak dan kewajiban serta peraturan dalam 

jual beli online atas barang kosmetik, dan tanggung jawab hukum jika 

salah satu pihak melakukan pelanggaran dalam jual beli online atas 

barang kosmetik. 

b. Manfaat bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat 

mengenai proses perjanjian dalam jual beli online atas barang 

kosmetik, hak dan kewajiban serta peraturan dalam jual beli online 

atas barang kosmetik, dan tanggung jawab hukum jika salah satu 

pihak melakukan pelanggaran dalam jual beli online atas barang 

kosmetik. 
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c. Manfaat bagi Ilmu Hukum 

Hasil penelitian ini diharaapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan tentang proses perjanjian dalam jual beli online atas 

barang kosmetik, hak dan kewajiban serta peraturan dalam jual beli 

online atas barang kosmetik, dan tanggung jawab hukum jika salah 

satu pihak melakukan pelanggaran dalam jual beli online atas barang 

kosmetik. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau dua peristiwa hukum dengan menganalisis terhadap 

bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahn tersebut.
4
 Metode yang 

digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah : 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu metode 

pendekatan Normatif karena yang di teliti adalah aspek-aspek hukum, 

kaidah dan norma, asa-asas hukum mengenai tanggung jawab hukum 

terhadap pelaksanaan jual beli online atas barang kosmetik. 

2. Metode Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun 

penelitian ini adalah menggunakan Penelitian Deskriptif, karena 
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menggunakan gambaran secara menyeluruh mengenai tanggung jawab 

hukum terhadap pelaksanaan jual beli online atas barang kosmetik. 

3. Sumber Data 

Data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah: 

a. Penelitian Kepustakaan  

Penelitian Kepustakaan yang digunakan dalam memperoleh 

data Sekunder dalam memperoleh bahan penelitian yaitu : 

1) Bahan Hukum Primer 

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

- Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang 

Informasi dan Tranaksi Elektronik. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah 

buku-buku hukum yang berkaitan dengan pelaku usaha dan 

tanggungjawabnya serta jurnal-jurnal hukum yang dapat 

menunjang untuk melengkapi data-data yang diperlukan 

peneliti untuk menyusun skripsi ini. 

3) Bahan Hukum Tersier 
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Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus (hukum), ensiklopedia.
5
 

 

 

b. Penelitian Lapangan  

Data primer diperoleh dari hasil wawancara yaitu sebagai 

berikut : 

a. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di 

Rumah Pemilik Toko Online Produk Kosmetik. 

b. Subyek Penelitian  

Dalam penelitian ini, yang dijadikan subyek adalah 

Pemilik Toko Online Produk Kosmetik yang mampu 

menjelaskan tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan 

jual beli online atas barang kosmetik. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Penelitian Kepustakaan 

Dalam tahap ini penulis mengumpulkan, menghimpun, 

mempelajari, serta mengutip bahan hukum yang diperoleh dari buku 

– buku, peraturan perundang – undangan dan data – data lainnya 

yang ada kaitannya dengan masalah dalam penelitian ini yaitu 
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tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan jual beli online  atas 

barang kosmetik.  

b. Metode Penelitian Lapangan 

Teknik pengumpulan data dengan secara langsung terhadap 

obyek yang diteliti guna untuk mendapatkan data primer 

penelitian tersebut : 

 

1) Menyusun Pertanyaan 

Menyusun pertanyaan kepada pihak yang terkait yaitu 

Pemilik Toko Online Produk Kosmetik terkait dengan 

tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan jual beli online 

atas barang kosmetik. 

2) Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan bertanya kepada pihak yang terkait 

yaitu Pemilik Toko Online Produk Kosmetik. 

3) Metode Analisis Data 

Metode Analisis data penelitian ini menggunakan 

metode Kualitatif yaitu metode kualitatif dilakukan dengan 

melalui cara menganalisis data yang meliputi peraturan 

perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan 

dengan tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan jual 

beli online atas barang kosmetik yang dihubungkan dengan 

data yang diperoleh dari studi lapangan berupa pendapat 
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responden yang berasal dari wawancara penulis dengan 

responden kemudian dicari permecahannya sehingga dapat 

ditarik kesimpulannya.  

 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulis terdiri dari 4 bab yaitu setiap bab terdiri dari 

beberapa sub-sub bagian yang bermaksud untuk memudahkan peneliti dalam 

penulisan yaitu sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode penelitian 

F. Sistematika Penelitian 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online 

1. Pengertian Kosmetik 

2. Pengertian Jual Beli Online 

3. Cara melakukan Jual Beli online 

4. Pihak – Pihak Dalam Melakukan Jual Beli Online Kosmetik 

5. Perjanjian Antara Para Pihak Dalam Pelaksanaan Jual Beli Onlime 

Kosmetik 
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6. Hubungan Hukum Antara Para Pihak 

7. Peraturan Yang Berlaku Dalam Jual Beli Online Kosmetik 

8. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

9. Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Wanprestasi dan Perbuatan 

Melawan Hukum 

10. Ganti Rugi terhadap Pertanggungjawaban Hukum 

11. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli Online 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Perjanjian Dalam Jual Beli Online Atas Barang Kosmetik. 

B. Hak Dan Kewajiban Serta Peraturan Dalam Jual Beli Online Atas Barang 

Kosmetik. 

C. Tanggung Jawab Hukum Jika Salah Satu Pihak Melakukan Pelanggaran 

Dalam Jual Beli Online Atas Barang Kosmetik. 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 


