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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI E-COMMERCE 

MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS 

SHOPEE) 

 

Abstrak 

Pada era digital saat ini, perkembangan zaman sangat pesat, hal ini terjadi dalam 

segala aspek kehidupan di masyarakat, yang mana mampu menggunakan 

teknologi secara lebih praktis dan efisian waktu maupun biaya. Visi pasar pasar 

elektronik (e-market) adalah pasar yang dihuni oleh entitas cerdas otonomi 

perangkat lunak, perdagangan, agen elektronik mewakili pengguna atau 

pemiliknya dan melakukan bisnis atas nama mereka. Perdagangan atau jual beli 

online dapat juga dikatakan sebagai e-commerce yang merupakan salah satu 

implementasi dari bisnis online.  Dalam bisnis online tidak terlepas dari transaksi 

jual beli melalui via internet. Transaksi yang dilakukan dengan electronic 

commerce yang lebih dikenal dengan e-commerce. Shopee merupakan 

marketplace yang mempunyai banyak peminat dari berbagai kalangan 

masyarakat, karena shopee merupakan sebuah aplikasi mobile, aplikasi ini 

merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada Platform Mobile sehingga 

orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di 

ponselnya saja. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat empiris, 

bermaksud menggambarkan secara jelas mengenai berbagai hal yang berkaitan 

dengan penelitian lapangan dan obyek-obyek yang akan diteliti. Penulis 

menganalisis serta menguraikan jenis objek yang akan diteliti lalu melakukan 

observasi serta melakukan wawancara dengan responden-responden yang terlibat 

dalam objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan membahas tentang 

bagaiman hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan 

Hukum terhadap pelaku usaha dalam toko elektronik (e-commerce). 
 

Kata Kunci: perlindungan hukum, shopee, hukum islam, hukum positif 

 

Abstract 

In the current digital era, the development of the times is very rapid, this happens 

in all aspects of life in society, which are able to use technology more practically 

and efficiently in time and cost. The market vision of the electronic market (e-

market) is a market inhabited by intelligent entities of software autonomy, trading, 

electronic agents representing users or their owners and conducting business on 

their behalf. Online trading or buying and selling can also be said as e-commerce 

which is one of the implementations of online business. In online business can not 

be separated from buying and selling transactions via the internet. Transactions 

carried out using electronic commerce, better known as e-commerce. Shopee is a 

marketplace that has many enthusiasts from various circles of society, because 

shopee is a mobile application, this application is an online shopping platform that 

is more focused on the Mobile Platform so that it is easier for people to find, shop, 

and sell directly on their cellphones. The research conducted in this study is 

empirical, intends to clearly describe various matters relating to field research and 

the objects to be studied. The author analyzes and describes the type of object to 

be studied and then conducts observations and conducts interviews with 

respondents who are involved in the object to be studied. In this study, we will 
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discuss how Islamic law and positive law in Indonesia provide legal protection for 

business actors in electronic stores (e-commerce). 

 

Keyword: legal protection, shopee, islamic law, positive law 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada era digital saat ini, perkembangan zaman sangat pesat, hal ini terjadi dalam 

segala aspek kehidupan di masyarakat, yang mana mampu menggunakan 

teknologi secara lebih praktis dan efisian waktu maupun biaya. Maka tidak heran 

apabila dengan adanya perkembangan teknologi saat ini mampu memberikan 

kontribusi atau peluang yang sangat besar di bidang usaha. Adanya internet 

sebagai media sosial modern ini mampu mendorong perubahan menjadi lebih 

maju. Kemudahan, kecepatan dan murahnya biaya internet menjadi pertimbangan 

banyak bagi masyarakat untuk menggunakannya, termasuk dalam melakukan 

transaksi. 

Bisnis merupakan semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih 

yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan bisnis meliputi semua aspek kegiatan untuk 

menyalurkan barang dan jasa melalui saluran produktif, dari membeli bahan 

mentah sampai menjual barang jadi (Tantri, 2015).  

Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa bisnis adalah aktivitas ekonomi 

manusia yang bertujuan mencari keuntungan semata-mata. Karena itu cara apapun 

boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekuensinya bagi pihak ini, 

aspek moralitas tidak bisa dipakai untuk menilai bisnis dan bahkan dianggap 

membatasi aktivitas bisnis. Berlawanan dengan kelompok pertama, kelompok lain 

berpendapat bahwa bisnis bisa disatukan dengan etika. Kalangan ini beralasan 

bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional tentang semua tindakan manusia 

dalam semua aspek kehidupannya, tidak terkecuali aktivitas bisnis (Yusri, 2011). 

Hukum ekonomi Islam telah mengatur tentang perlindungan konsumen, 

yang merupakan suatu keharusan dan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya 

suatu keberhasilan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hak konsumen 

dalam islam disebut dengan hak khiyar, yaitu hak pilih bagi konsumen ataupun 

pelaku usaha. Islam turut memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan 

berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem dan teknik dalam perdagangan 
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dengan asas-asas mendasar dan petunjuk pada orang-orang yang beriman untuk 

suatu kebaikan dan perilaku etis dalam bidang bisnis. 

Di Indonesia sendiri telah membentuk Undang-Undang tentang 

perlindungan terhadap konsumen (UUPK) yang menunjukkan tentang asas-asas 

dalam berbisnis. Dalam undang-undang ini mempunyai tujuan yang sama dengan 

perlindungan kosumen dalam Islam, yaitu menciptakan keseimbangan diantara 

pelaku usaha dengan konsumen dan untuk memberikan perlindungan terhadap 

konsumen.  

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, harus 

diusahakan peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan 

kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan 

sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. UUPK yang berasaskan keadilan, 

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, 

harus pula dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen 

dan pelaku usaha, sehingga dapat tercipta perekonomian yang sehat (Issamsudin, 

2018). 

Dalam fenomena yang semakin berkembang di Indonesia saat ini yaitu, 

aktivitas perdagangan melalui elektronik (e-commerce). E-commerce terbagi 

dalam dua hal yaitu business to business e-comerce (perdagangan antarpelaku 

usaha) dan business to cusumer e-commerce (perdagangan pelaku usaha dengan 

konsumen). Dengan adanya perdagangan elektronik tersebut mempermudah 

konsumen atau masyarakat dalam melakukan transaksi perdagangan (Muttaqin, 

2010).  

Dalam sistem perdagangan sudah diatur pada Undang-undang Nomor 7 

Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu  pengaman pembangunan nasional di 

bidang ekonomi yang di susun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan 

umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional 

sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republk Indonesia 

Tahun 1945. 

Pekembangan internet yang semakin maju saat ini merupakan faktor 

pendorong berkembangnya e-commerce di Indonesia. Perkembangan e-commerce 
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diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Dengan peraturan tersebut 

memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan 

dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, 

sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin, dan yang kedua 

diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran 

hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi 

pidananya (Humaemah, 2015). 

Visi pasar pasar elektronik (e-market) adalah pasar yang dihuni oleh 

entitas cerdas otonomi perangkat lunak, perdagangan, agen elektronik mewakili 

pengguna atau pemiliknya dan melakukan bisnis atas nama mereka (Soegoto dan 

Ramadhan, 2019). Perdagangan atau jual beli online dapat juga dikatakan sebagai 

e-commerce yang merupakan salah satu implementasi dari bisnis online.  Dalam 

bisnis online tidak terlepas dari transaksi jual beli melalui via internet. Transaksi 

yang dilakukan dengan electronic commerce yang lebih dikenal dengan e-

commerce.  

E-commerce adalah proses transaksi yang dilakukan melalui media atau 

perantara berupa situs jual beli online atau sosial jaringan yang menyediakan 

barang atau jasa yang diperdagangkan. Sekarang belanja onlinesudah menjadi 

kebiasaan bagi sebagian orang, karena kemudahan yang diberikan. Situs e-

commerce di Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan bisnisnya model. Salah 

satunya adalah C2C Marketplace (customer to customer) yang merupakan model 

bisnis di mana situs web yang dimaksud tidak hanya membantu mempromosikan 

barang dagangan tetapi juga memfasilitasi transaksi uang online. Membeli dan 

kegiatan jual beli di website marketplace harus menggunakan transaksi online 

fasilitas seperti layanan escrow atau akun pihak ketiga untuk memastikan 

keamanan transaksi. Penjual hanya akan menerima uang pembayaran setelah 

barang sudah diterima pembeli (Rasidin, Sidqi, dan Witro, 2020). 

Shopee merupakan marketplace yang mempunyai banyak peminat dari 

berbagai kalangan masyarakat, karena shopee merupakan sebuah aplikasi mobile, 

aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada Platform 

Mobile sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan 

langsung di ponselnya saja. Platform ini menawarkan berbagai macam produk, 
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dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang 

terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif. Shopee memberikan kemudahan bagi 

penggunanya. 

Dengan perkembangan bisnis e-commerce tidak dapat dipungkiri bahwa 

masih ada berbagai permasalahan yang terjadi, seperti barang yang diterima oleh 

konsumen tidak sesuai dengan pesanannya, pengembalian barang (return) yang 

sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Apabila terjadi pengembalian dana 

akibat pembatalan transaksi, banyak konsumen yang mengeluh akan 

pengembalian dana yang kurang mendapatkan respon, lambat, dan sulit. 

Walaupun peraturan di Indonesia mengenai transaksi elektronik sudah 

mewadai namun, pelaksanaanya masih jauh dari yang diharapkan. Dalam 

penyelesaian kasus yang sering terjadi tidak maksimal dan juga cenderung 

mengabaikan hak-hak konsumen, dan banyak juga kasus yang terabaikan atau 

tidak ada penyelesaiannya, hal ini membuat konsumen memilih untuk tidak 

mempermasalahkannya. 

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E-Commerse 

Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Shopee)”. 

 

2. METODE 

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat empiris, bermaksud 

menggambarkan secara jelas mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan 

penelitian lapangan dan obyek-obyek yang akan diteliti. Penulis menganalisis 

serta menguraikan jenis objek yang akan diteliti lalu melakukan observasi serta 

melakukan wawancara dengan responden-responden yang terlibat dalam objek 

yang akan diteliti.  

Sesuai dengan tema mengenai Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap 

Transaksi E-commerce menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus 

pada Shoope), dalam penyelesaiannya penelitian menggunakan langkah dengan 

cara mengumpulkan literatur baik berupa buku ataupun makalah, serta 

permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, dilanjutkan dengan 

membaca, mengelola dan memaparkan secara sistematis. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian lapangan dengan cara menganalisis gejala-gejala 
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yang ada dalam masyarakat pada umumnya lalu penulis melakukan observasi 

serta wawancara terhadap responden yang sesuai dengan objek yang diteliti. 

Sehingga penelitian ini bisa disebut penelitian kasus atau study dengan 

menggunakan pendekatan empiris. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Di 

Shopee 

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 2000). Bahwasannya perlindungan 

hukum merupakan suatu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk 

mewujudkan tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.  

Layanan marketplace yang hadir untuk menyediakan segala macam 

kebutuhan masyarakat yang dengan mudah melakukan transaksi dalam jual beli. 

Pada aplikasi shopee ini begitu populer serta terus memberikan perubahan 

sehingga mampu mendapatkan pelayanan yang terbaik sebagai penyedia jasa jual 

beli online terbesar di Indonesia. Ada beberapa kelebihan dalam sistem belanja 

online di berbagai marketplace terutama pada shopee, hal ini dapat dilihat bahwa 

dengan berbelanja di shopee dengan mudah mencari barangnya, harga yang 

terjangkau, dan banyaknya peminat untuk berbelanja online. 

Perdagangan yang Adil bertindak sebagai katalis untuk perubahan sosial dan 

komersial. Ada pekerjaan yang berharga keduanya dilakukan dan akan dilakukan 

tentang kapan dan bagaimana upaya keadilan dan kewajaran dalam perdagangan 

telah berdampak. Namun, kurangnya keyakinan tentang apa yang dapat 

memanfaatkan yang perkasa dan berkuasa untuk mengubah cara mereka. Bahkan 

ada yang kurang bukti bahwa Perdagangan yang Adil bercita-cita untuk 

memanfaatkan (lebih lanjut) perubahan ekonomi sistemik atau fundamental. 

Perdagangan yang Adil mungkin sebenarnya telah menjadi lebih dari kebiasaan 

membeli dan jauh lebih sedikit pernyataan atau tindakan politik yang 

diperhitungkan untuk mengurangi ketidakadilan ekonomi. 
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Sebagai bentuk perdagangan yang adil, muncul hukum yang tercipta khusus 

sebagai pelindung bagi mereka yang melakukan kegiatan dalam perdagangan 

marketplace atau yang lain. Perlindungan konsumen bertujuan untuk mnegakkan 

perdagangan yang adil sehingga mampu menjadi katalis untuk perubahan sosial 

dan komesial dimasyarakat. 

baru-baru laporan singkat dari Institute for the Study of Privacy Issues 

tentang bencana privasi yang dilaporkan pada tahun lalu di media umum. Laporan 

menunjukkan lebih dari 100 kegagalan privasi yang dipublikasikan di media. 

Beberapa dari kegagalan ini melibatkan informasi pribadi dari puluhan ribu 

individu. Dampak negatifnya untuk individu, dan untuk organisasi ketika 

kesadaran media tumbuh, sangat mengerikan. Panel ini adalah dirancang untuk 

mengeksplorasi cara untuk mencegah dan mengurangi privasi dan bisnis yang 

terkait dengan privasi ini kerugian (Chan, 2005). 

Kegagalan data privasi ini sering kali terjadi, setidaknya data pengguna toko 

online menjadi tersebar sehingga menjadi permasalahan bagi pengguna toko 

online, hal ini juga menjadi pokok permasalahan dalam perlindungan hukum 

konsumen. 

Data pribadi didefinisikan sebagai milik seseorang dan rahasia. Oleh karena 

itu, perlu disimpan, dirawat, dan dilindungi. Selain itu, dengan kemajuan 

teknologi,v data pribadi (seperti nama, alamat email, dan nomor ponsel) memiliki 

menjadi berharga karena memiliki nilai ekonomis dalam bisnis. Melalui makna 

data pribadi dan nilai ekonomis yang diperoleh dari data pribadi, data konsumen 

harus disimpan, dirawat, dilindungi dan pelaku usaha melindungi kerahasiaannya. 

Namun, saat ini ada banyak kasus di mana pribadi data konsumen tersebar dan 

ditransfer ke pihak yang tidak bertanggung jawab pada kenyataannya. 

Konsumen menghadapi kesulitan yang cukup besar ketika mencoba 

mengambil tindakan hukum di pasar digital. Tentu saja, salah satu tantangan 

utama dalam membawa tindakan di arena ini dapat menjadi identifikasi terdakwa. 

Sedangkan konsumen mungkin sadar bertransaksi dengan situs internet tertentu, 

yang benar kepemilikan bisnis mungkin tidak begitu jelas. Ada beberapa 

internasional preseden terkait pengungkapan identitas dalam kasus pencemaran 

nama baik, misalnya, di mana Yahoo diperintahkan untuk mengungkapkan 

identitas anonim komentator dalam kasus Keith-Smith v Williams— blogger 
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Inggris pertama kehilangan tindakan pencemaran nama baik. Di Australia, 

Pengadilan Distrik Australia Selatan memerintahkan Google akan 

mengungkapkan kepada Shane Radbone, mantan pesepakbola, nama-nama orang 

yang mendaftarkan lima blog di jaringan blogger.com. Dalam hal ini, Radbone 

ingin menuntut para blogger atas pencemaran nama baik. 

Shopee menjadi salah satu trend belanja online di masyarakat. Kemudahan 

dan harganya yang terjangkau membuat masyarakat tertarik dan tergiur untuk 

berbelanja di Shopee. Pada layanan Shopee ini mempunyai peran yang harus 

memperhatikan aspek pada konsumen termasuk kepuasan dan perlindungan 

konsumen. Namun dengan adanya penawaran yang diberikan oleh shopee begitu 

menggiurkan, adapula keluhan atau kendala yang sering terjadi ketika memesan 

suatu produk.  Salah satu dari keluhan dari konsumen berdasarkan hasil kuesioner 

responden mengatakan “Bahwa pada saat memesan salah satu produk, ternyata 

stok produknya tidak tersedia padahal pada keterangannya stok masih tersedia”. 

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu responden shopee lainnya, terkait dengan 

keluhan yang sering terjadi pada saat berbelanja online di marketplace tersebut, 

yaitu: “Ketika saya membeli barang yang saya pesan sesuai dengan deskripsi dan 

gambar yang tertera, ternyata saat barang tersebut sudah sampai berbeda dengan 

yang  diterangkan oleh penjual”. 

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwasannya masih banyak 

konsumen yang mengalami kendala atau masalah dalam sistem pembelian. 

Sehingga membuat para konsumen merasa kurang puas dalam melakukan jual 

beli di Shopee. Namun demikian, dengan adanya banyak keluhan dari konsumen, 

maka pihak dari Shopee pun memberikan kebijakan terkait sistem pembelian pada 

saat memesan produk. 

Begitu halnya tentang sistem pengembalian barang yang tidak sesuai dengan 

pesanan konsumen. Berbagai keluhan dari konsumen pun sering terjadi saat 

memesan barang tersebut. Berikut merupakan produk yang dapat dikembalikan 

yaitu: 

“Barang yang diterima cacat atau rusak, penjual yang telah mengirimkan 

produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati misalnya, salah 

ukuran, warna dan sebagainya, produk yang dikirimkan belum sampai ke pembeli, 
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produk yang dikirimkan berbeda dari diskripsi yang sudah diberikan oleh penjual 

dalam daftar produk”. 

Pada layanan Shopee pun telah menjamin tentang kepuasaan pada 

konsumen dalam melakukan pembelian atau pembelanjaan di platform shopee 

yaitu dengan menyediakan layanan pengembalian produk sesuai dengan 

persyaratan yang telah tertera pada aplikasi tersebut. 

Hal ini telah ada dalam kebijakan pengembalian barang akan tetapi 

kenyataannya konsumen masih mengalami permasalahan yang telah disebutkan 

sebelumnya, yang mana tidak serta merta mengembalikan barangnya. Banyaknya 

konsumen yang memilih untuk tidak mengembalikan barang yang sudah terlanjur 

diterima, hal ini diungkapkan oleh salah satu responden pada kuesioner sebagai 

berikut: “Apabila barang tersebut bernilai, saya akan melakukan pengembalian 

barang. Namun apabila barang tersebut tidak cukup bernilai, saya akan ikhlaskan 

saja karena saya tidak mau ribet”. 

Dalam hal ini telah membuktikan bahwasannya shopee telah memberikan 

upaya perlindungan dan kepuasan bagi konsumen dengan adanya kebijakan yang 

telah diberikan, akan tetapi tingkat kepuasan konsumen yang masih kurang 

terhadap kebijakan tersebut. Berikut merupakan tanggapan dari salah satu 

responden ketika ditanya mengenai bagaimana mekanisme pengembalian barang 

yaitu: “Untuk hal tersebut saya setuju akan tetapi, apabila biaya pengirimannya 

ditanggung oleh konsumen menurut saya merugikan, karena hal tersebut 

seharusnya sudah menjadi tanggung jawab penjual” 

Selain adanya keluhan mengenai pengembalian barang ada juga keluhan 

atau kendala mengenai sistem dalam pembayaran. Berikut merupakan tanggapan 

dari salah satu responden ketika mengalami kendala pada saat melakukan 

pembayaran sebagai berikut: “Pada sistem pembayaran melalui transfer bank 

dengan cek otomatis terkadang tidak bisa digunakan” 

Hal ini membuat tingkat kepuasan pada pelanggan memang berbeda dalam 

suatu pelayanannya, terkadang ada beberapa dari pelanggan yang sudah merasa 

puas dengan pelayananya, adapula yang pelanggan yang merasa sudah cukup 

baik. Dalam ketentuan layanan pada pengembalian barang yang sudah tertera 

pada aplikasi shopee sebagai berikut: 
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Kesalahan yang tidak terduga dari sisi penjual yaitu produk rusak, cacat, 

atau salah dikirimkan kepada pembeli. Penjual dan pembeli akan menanggung 

biaya pengiriman barang tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli, 

apabila penjual dan pembeli mempersengketakan siapa pihak yang akan 

bertanggung jawab terhadap biaya pengiriman barang maka pihak shopee sendiri 

dengan kebijakannya akan mnentukan pihak yang harus menanggung biaya 

pengiriman. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, shopee merupakan media perantara antara 

penjual dengan pembeli yang sepenuhnya telah mengusahakan supaya kepuasan 

dan perlindungan konsumen yang masih menjadi permasalahan dimasyarakat 

dalam melakukan transaksi jual beli online dapat terealisasi secara nyata. Serta 

memanfaatkan seperangkat pelayanan dan prosedur.  

Berdasarkan keluhan atau kendala yang telah diterangkan diatas, maka 

berikut merupakan kebijakan dari pihak shopee dalam sistem pengembalian dana 

atas pengembalian barang, sebagai berikut: 

“Uang pembeli yang akan dikembalikan setelah shopee telah menerima 

konfirmasi dari pihak penjual yang mana barang yang dikembalikan telah sampai 

kepada penjual. Namun apabila tidak mendapatkan konfirmasi dari penjual 

dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka shopee pun mempunyai 

kebebasan dalam mengembalikan jumlahnya sesuai dengan pembeli tanpa 

pemberitahuan lebih lanjut kepada penjual. Uang yang akan dikembalikan akun 

shopee pay atau kartu kredit yang sesuai dengan informasi dari pembeli”. 

Dalam hal ini pun hak dari penjual dan pembeli telah diupayakan shopee 

agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan. Pihak penjual dan pembeli pun 

memiliki hak yang menjadi tanggung jawab shopee. Pengembalian dana yang 

sesuai dengan harga barang yang telah dibeli menjadi hak konsumen untuk 

dikembalikan dan pengembalian barang menjadi hak penjual.  

Shopee yang hadir sebagai toko online dengan pengguna terbanyak 

dimasyarakat, sebelum pembeli mengakses aplikasi tersebut pembeli harus 

mencantumkan informasi pribadi, seperti nomor rekening, data pribadi dan lain-

lain. Ketentuan yang terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen shopee 

yaitu: 
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“Kami menerapkan langkah pengamanan untuk memastikan keamanan dari 

data pribadi pelanggan. Data pribadi pengguna hanya bisa diakses khusus oleh 

beberapa karyawan kecil dalam sistem tersebut. Data pribadi pelanggan telah 

tersimpan sesuai dengan Undang-undang privasi dan atau hukum lain yang 

berlaku”  

Ketentuan dengan terkait perlindungan data pribadi pelanggan pada 

dasarnya shopee telah bertanggung jawab. Hanya pihak shopee yang mempunyai 

kebijakan tertentu yang dapat melihat data pribadi. Dengan ini konsumen tidak 

perlu khawatir apabila data pribadi yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi 

tersebut digunakan dengan sebagaimana mestinya.  

Berdasakan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwasannya dalam sistem 

jual beli yang terjadi di Shopee sudah mempunyai kebijakan serta ketentuan yang 

tertera dalam setiap permasalahan yang terjadi. Hal ini terdapat dalam undang-

undang bagaimana upaya shopee dalam mengatasi permasalahan tersebut. 

Terdapatnya pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dalam proses saat 

melakukan transaksi, pelaku usaha pun telah memberikan tanggung jawabnya atas 

terjadinya wanprestasi tersebut, yang mana dalam hal ini konsumen juga telah 

mendapatkan haknya atas terjadinya wanprestasi tersebut, yang telah sesuai 

dengan undang-undang No.08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Shopee telah memberikan kebijakan kepada penjual serta pembeli dalam 

keterangan yang tertera pada laman bantuan pada aplikasi shopee, apabila 

terjadinya masalah atau pelanggaran.  

Wanprestasi biasa dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari 

debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban 

bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan 

ingkar janji. Wanprestasi berasala dari bahasa Belanda yang artinya prestasi 

buruk, yang menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, cidera janji, dan 

tidak menepati janji dalam perjanjian (Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996). 

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan 

debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian (Suadi, 2017). 

Dalam pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi 

berdasarkan wanprestasi sebagaimana diaturdalam pasal 1235 BW(untuk prestasi 

memberikan sesuatu) dan pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). 



 

12 
 

Kemudian wanprestasi dalam pasal 1243 BW dijelaskan bahwa penggantian 

biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai 

diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lali memenuhi perikatannya, 

tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yangharus diberikan atau dibuatnya, hanya 

dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya 

(Yahman, 2014). 

Berdasarkan hasil kuesioner pada google form sepenuhnya shopee telah 

memberikan upaya dalam perlindungan konsumen dengan memberi pengembalian 

barang dan dana. Dalam prateknya pun dapat dilihat dari hasil kuesioner pada 

google form dengan beberapa konsumen e-commerce shopee membuat dari 

sebagian konsumen merasa kecewa karena tidak sesuai dengan pesananya, namun 

demikian banyak pula yang merasa puas akan kualitas dan pelayanannya.  

Bahwa penyelesaian dalam perlindungan hukum pada konsumen masih 

terdapat permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga dalam hal 

ini membuat konsumen merasa kurang puas akan hal tersebut. Jadi untuk sebagian 

pengguna sudah terpenuhi namun sebagian lagi belum terpenuhi. 

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut Hukum Islam Dan 

Hukum Positif 

3.2.1 Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam 

Untuk mengakses aplikasi shopee, sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya 

penggunaan mengenai syarat dan ketentuan harus sudah disetujui oleh konsumen, 

hal ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dilain waktu yaitu: 

”Apabila konsumen tidak menyetujui persyaratan dan penggunaan 

tersebut, maka konsumen tidak boleh berhenti untuk mengakses dan 

menggunakan platform shopee” 

 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi 

shopee telah sesuai dengan prinsip pada muamalah yang mana dapat dilakukan 

atas dasar sukarela atau tanpa paksaan. 

E-commerce adalah suatu metode yang memperjual belikan produk secara 

online yang mana dengan cara memanfaatkan fasilitas internet. Oleh karena itu, 

para pihak yang terlibat dalam jual beli ini baik konsumen ataupun penjualnya 

harus mampu menggunakan jaringan internet dengan baik. Pada transaksi e-

commerce di shopee merupakan wujud dari jual beli tanpa adanya pertemuan 



 

13 
 

antara penjual yang menawarkan barang atau jasa, dan pembeli yang 

membutuhkan jasa atau barang tersebut. Mereka hanya berkomunikasi 

menggunakan media internet yang telah disediakan oleh shopee. Sehingga salah 

satu dalam jual beli telah terpenuhi yaitu, dengan adanya penjual dengan pembeli. 

Penawaran yang telah diberikan oleh shopee yaitu terdiri dari berbagai jenis 

produk yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen akan barang dan jasa. 

Bahwasannya dalam platform shopee ini kita mampu mendapatkan barang dengan 

mudah dan dapat memilih barang-barang tersebut seperti, kosmetik, elektronik, 

tas, dan lain-lainnya. Setiap barang yang dibutuhkan mampu didapatkan dengan 

mudah ditemukan dan harganya yang beraneka ragam. Maka hal tersebut dapat 

disimpulakan bahwasannya shopee telah memenuhi rukun kedua jual beli, yaitu 

terdapat objek transaski berupa barang dan harga.  

Pada ajaran islam telah mengenal suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau 

tidaknya perjanjian jual beli yang berkaitan dengan akad dengan perjanjian jual 

beli yang biasanya disebut dengan hak khiyar. Dengan adanya khiyar bisa 

diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum sehingga kedudukan 

konsumen dapat menjadi kuat dalam pembelian pada suatu produk dan jasa. Hal 

tersebut bertujuan untuk menyempurnakan kesepakatan para pihak yang 

bertransaksi. 

Dalam ketentuan mengenai khiyar yang terdapat pada aplikasi shopee dapat 

dikiaskan serta adanya kebijakan pengembalian dana dengan persyaratan yang 

telah ditetapkan. Barang yang telah dikembalikan berupa barang yang secara 

fundamental berbeda dengan produk yang telah ditetapkan dalam kontrak, apabila 

barang tersebut rusak, cacat, atau tidak sesuai dengan barang yang dipesan, maka 

kewajiban shopee hanya dengan pengembalian produk tersebut, tanpa mencarikan 

barang pengganti, kemudian dalam hal ini pun Shopee dapat mengembalikan dana 

tersebut melalui shopee pay.  

Pada ketentuan layanan yang ditampilkan dalam e-commerce shopee maka 

dapat dijelaskan pada khiyar yang telah diterapkan yaitu: Khiyar syarat adalah 

hak bagi konsumen untuk melanjutkan atau dapat membatalkan akad yang terjadi 

pada masing-masing pihak atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. Kebijakan 

pengembalian barang telah sesuai di shopee yang memberikan jangka waktu 

untuk pengembalian barang yang tidak sesuai selama 14 hari terhitung dari 
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konsumen menerima barang tersebut, maka konsumen boleh mengembalikan 

barang yang tidak sesuai selama jangka waktu tersebut 

Undang-undang Perlindungan Konsumen mempunyai asas yang hampir 

sama halnya dengan asas pada muamalah seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. Selain hal itu perlindungan konsumen juga mempunyai tujuan yang 

akan dicapainya sebagai bentuk terciptanya konsumen yang terlindungi.   

Seperti yang sudah dapat dilihat bahwasannya shopee memiliki peraturan 

yang cukup detail tentang penggunaannya serta syarat penjualannya pada platform 

tersebut. Hal ini untuk mencegah kekeliruan konsumen dalam penggunaan 

aplikasi tersebut.  

Konsumen yang melakukan transaksi shopee dapat melihat katalog untuk 

memilih produk yang telah disediakan melalui aplikasi di android atau browsing 

pada situs shopee. Perlindungan Konsumen pun memiliki tujuannya yang ke-

enam yaitu meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan jasa, kenyamanan, kesehatan, keamanan, serta 

keselamatan pada konsumen. Berdasarkan kuesioner dalam google form salah 

satu konsumen yaitu “Alasan saya karena harganya lebih worthit, tidak ada biaya 

ongkir, lebih murah dari toko dan barang-barangnya lucu, dan sering dapat 

cashback koin juga” 

Dalam hal ini juga diungkapkan oleh salah satu penjual yang menjual 

barangnya di shopee yaitu, “Keuntungan yang saya dapat yaitu lebih banyak 

dikenal, bukan hanya orang disekitar kota saya, tetapi juga bisa menjangkau ke 

luar kota” 

Selain dilihat dari sisi aspek tujuan perlindungan konsumen menurut UUPK, 

dalam melihat perlidungan konsumen juga dapat dilihat pada aspek pemenuhan 

hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi. Dalam hak konsumen yang 

pertama yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengonsumsi suatu barang dan jasa. Sesuai dengan kuesioner yaitu, “Ya, dalam 

pembelian melalui online tidak perlu keluar rumah dan tentunya dapat memilih 

barang sesuai dengan harga dan barang yang diinginkan lebih mudah” 

Dalam hak konsumen yang kedua ini hak untuk memilih barang atau jasa 

serta mendapatkan barang dan jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi yang 

terjamin dan menjanjikan. Hal ini telah mempermudah konsumen dalam memilih 
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beraneka ragam produk yang ditawarkan pada situs belanja online shopee, seperti 

barang tas, kosmetik, dan lain sebagainya.  

Shopee yang merupakan salah satu marketplace terbesar di Indonesia terus 

melakukan inovasi baru dan pengembangannya, yang mana mulai dari aplikasi 

hingga barang yang telah disediakan pada katalog. Hal ini pun dapat dilihat dari 

tingkat kepuasan konsumen berdasarkan hasil kuesioner melalui google form, 

terkait dengan barang yang dijual pada shopee. Berbagai alasan konsumen yang 

memilih berbelanja di shopee yaitu sangat beranekaragam. 

Dalam dunia usaha, perjanjian usaha menduduki posisi yang amat penting. 

Karena perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat 

dalam pengelolaan usaha, dan dengan adanya perjanjian ini akan mengikat 

pihakpihak yang menandatangani akad sampai dengan berakhirnya akad tersebut. 

Karena dasar dari adanya hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi 

orientasi kedua orang yang melakukan perjanjian, dijelaskan dalam perjanjian 

oleh keduanya. 

3.3 Prinsip-prinsip Hukum Positif dan Hukum Islam 

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua 

manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang 

dinyatakan dalam kalimat La’ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). 

Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64. Berdasarkan atas 

prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti 

perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai 

manipestasikesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap 

mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan 

hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan 

kehendak-Nya. 

Prinsip tersebut dalam hal perlindungan hukum konsumen maksudnya yaitu 

dalam melakukan suatu perbuatan transaksi jual beli itu harus jujur dan tidak 

melakukan suatu tindakan yang mana dapat merugikan pihak konsumen. 

Bahwa konsumen berdasarkan ajaran agama islam harus mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa yang bersih, baik, tidak kotor atau menjijikan, serta tidak 

bercampur dengan najis; 
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Bahwa islam membolehkan konsumen untuk menggunakan barang dan/atau 

jasa selama barang dan/atau jasa tersebut memberikan kebaikan serta 

kesempurnaan dalam mengabdikan diri kepada Allah SWT, di samping itu islam 

juga memperbolehkan mengkonsumsi barang yang haram jiak berada dalam 

keadaan terpaksa atau darurat; 

Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum melakukan 

sesuatu dan menyatakan terima kasih kepadaNya setelah melakukan sesuatu 

selain itu islam juga mengajarkan aar konsumen memenuhi etika, kesopanan 

bersyukur, zikir, dan pikir, serta mengenyampingkan sifat tercela dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

Prinsip ini mengatur agar konsumen untuk menggunakan barang dan/atau 

jasa yang dihalalkan oleh islam, baik dari segi zat karena dapat berakibat haram 

apabila melanggar syara’, proses produksi, distribusi, hingga tujuan 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. 

Bahwasanya dalam prinsip-prinsip Hukum Islam yang telah diterangkan 

diatas mengenai jual beli serta penangannya tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, 

ada juga yang sudah terpenuhi pada barang-barang yang telah diperjual belikan. 

Akan tetapi dalam hal jual beli ini pun juga masih terdapat beberapa yang belum 

melakukannya secara jujur, baik dan bersih.  

Tergugat dianggap selalu bertanggung jawab (presumption of liability 

principle), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian 

ada pada si tergugat. Hal tersebut sering disebut dengan teori pembalikan beban 

pembuktian, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap bersalah, sampai yang 

bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya, walaupun terlihat seperti 

bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang telah lazim dikenal hukum. 

Tetapi teori tersebut cukup relevan diterapkan dalam kasus konsumen. Dengan itu 

kewajiban tergugat membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan menghadirkan 

bukti – bukti dirinya tidak bersalah 

Prinsip prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip 

tanggung jawab absolut, tetapi ada beberapa para ahli yang membedakan kedua 

terminologi di atas. Prinsip ini terdapat beberapa silsilah yaitu strict liability 

adalah prinsip tanggung jawab yang menerapkan kesalahan tidak sebagai faktor 

yang menentukan. Terdapat pengecualian – pengecualian yang memungkinkan 
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untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeur. 

Sebaliknya, absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa adanya 

kesalahan dan tidak ada pengecualian. 

Prinsip tanggung jawab mutlak tersebut bertujuan untuk menjerat pelaku 

usaha, khusunya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan 

konsumen. Tanggung jawab ini dikenal dengan nama produk liability, pelaku 

usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas 

penggunaan produk yang dipasarkannya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwasannya, dalam prinsip ini 

pihak dari shopee belum dapat memenuhi sistem yang mampu menyaring atau 

memfilter beberapa oknum yang dengan mudah dapat melakukan penyalahgunaan 

dalam aplikasi shopee. Bahwasannya dengan adanya beberapa oknum yang 

menyalahgunakan hak tersebut maka  membuat kerugian terhadap konsumen.  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

4.1.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Di 

Shopee 

Dalam Transaksi Jual Beli Di Shopee Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, 

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia 

(HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

Terdapatnya pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dalam proses 

saat melakukan transaksi, pelaku usaha pun telah memberikan tanggung jawabnya 

atas terjadinya wanprestasi tersebut, yang mana dalam hal ini konsumen juga telah 

mendapatkan haknya atas terjadinya wanprestasi tersebut, yang telah sesuai 

dengan undang-undang No.08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Dalam pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti 

rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diaturdalam pasal 1235 BW (untuk 

prestasi memberikan sesuatu) dan pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat 

sesuatu). Unsur-unsur Terpenuhinya Wanprestasi meliputi sebagai berikut: a) 
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Adanya unsur Kesalahan; b) Kesalahan karena disengaja; c) Kesalahan karena 

kelalaian; dan d) Pernyataan lalai dan somasi (Teguran). 

Pernyataan Lalai dan Somasi (Teguran) Dalam perjanjian yang tidak 

ditentukan kapan seorang dikatakan dapat dinyatakan lalai, maka sesuai dengan 

ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, bahwa seorang debitur lalai apabila ia dengan 

surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis yang menyebabkan ia (debitur) 

lalai dimana dengan surat atau akta tersebut debitur diperintahkan atau diminta 

agar melakukan kewajibannya. Bentuk-bentuk Wansprestasi yaitu: a) Debitur 

sama sekali tidak berprestasi; b) Debitur keliru berprestasi; dan. c) Debitur 

terlambat berprestasi. 

Berdasarkan hasil kuesioner pada google form sepenuhnya shopee telah 

memberikan upaya dalam perlindungan konsumen dengan memberi pengembalian 

barang dan dana. Dalam prateknya pun dapat dilihat dari hasil kuesioner pada 

google form dengan beberapa konsumen e-commerce shopee membuat dari 

sebagian konsumen merasa kecewa karena tidak sesuai dengan pesananya, namun 

demikian banyak pula yang merasa puas akan kualitas dan pelayanannya.  

Bahwa penyelesaian dalam perlindungan hukum pada konsumen masih 

terdapat permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga dalam hal 

ini membuat konsumen merasa kurang puas akan hal tersebut. Jadi untuk sebagian 

pengguna sudah terpenuhi namun sebagian lagi belum terpenuhi. 

4.1.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut Hukum Islam dan Hukum 

Positif 

Untuk mengakses aplikasi shopee, sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya 

penggunaan mengenai syarat dan ketentuan harus sudah disetujui oleh konsumen, 

hal ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dilain waktu yaitu: ”Apabila 

konsumen tidak menyetujui persyaratan dan penggunaan tersebut, maka 

konsumen tidak boleh berhenti untuk mengakses dan menggunakan platform 

shopee” Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi 

shopee telah sesuai dengan prinsip pada muamalah yang mana dapat dilakukan 

atas dasar sukarela atau tanpa paksaan. 

Pada transaksi e-commerce di shopee merupakan wujud dari jual beli 

tanpa adanya pertemuan antara penjual yang menawarkan barang atau jasa, dan 

pembeli yang membutuhkan jasa atau barang tersebut. Penawaran yang telah 
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diberikan oleh shopee yaitu terdiri dari berbagai jenis produk yang mampu 

memenuhi kebutuhan konsumen akan barang dan jasa. 

Barang yang telah dikembalikan berupa barang yang secara fundamental 

berbeda dengan produk yang telah ditetapkan dalam kontrak, apabila barang 

tersebut rusak, cacat, atau tidak sesuai dengan barang yang dipesan, maka 

kewajiban shopee hanya dengan pengembalian produk tersebut, tanpa mencarikan 

barang pengganti, kemudian dalam hal ini pun Shopee dapat mengembalikan dana 

tersebut melalui shopee pay. 

Dari keseluruhan hak konsumen Shopee telah mengupayakan agar 

mendapatkan perlindungan kepada konsumen yang mana telah diatur dalam 

UUPK, namun masih banyak beberapa sengketa atau kendala yang sering muncul 

terkait dengan pembelian pada shopee misalkan, adanya ketidaksesuaian barang 

yang telah dipesan berdasarkan hasil kuesioner pada google form hampir 

konsumen pernah mengalami hal tersebut. 

Hal ini maka hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas, 

jujur, dan benar terkait barang dan jasa yang tidak terealisasikan atau masih 

banyaknya yang mengalami kendala, namun ini semua bukan sepenuhnya 

kesalahan dai pihak shopee semata tetapi bisa juga permasalahan yang timbul ini 

akibat kelalaian dari penjual yang menjual barangnya di shopee. 

Hal ini juga telah diungkapkan pada penelitian terdahulu oleh Bayu Adi 

Nugroho yang mana dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa UUPK belum 

dapat memberikan perlindungan kepada konsumen secara keseluruhan, karena 

keterbatasannya pelaku usaha dalam mengartikan perlindungan hak konsumen 

serta keterbatasan hak-hak konsumen dalam undang-undang. 

4.1.3 Prinsip-prinsip Hukum Positif dan Hukum Islam 

Dalam dunia usaha, perjanjian usaha menduduki posisi yang amat penting. Karena 

perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam 

pengelolaan usaha, dan dengan adanya perjanjian ini akan mengikat pihakpihak 

yang menandatangani akad sampai dengan berakhirnya akad tersebut. Karena 

dasar dari adanya hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi 

kedua orang yang melakukan perjanjian, dijelaskan dalam perjanjian oleh 

keduanya. 
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Pada dasarnya dalam melakukan suatu perlindungan Hukum yang mana 

terdapat suatu prinsip-prinsip, yaitu prinsip Hukum Positif dan prinsip Hukum 

Islam. Berikut prinsip dari kedua prinsip tersebut: Bahwasanya dalam prinsip-

prinsip Hukum Islam yang telah diterangkan diatas mengenai jual beli serta 

penangannya tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, ada juga yang sudah 

terpenuhi pada barang-barang yang telah diperjual belikan. Akan tetapi dalam hal 

jual beli ini pun juga masih terdapat beberapa yang belum melakukannya secara 

jujur, baik dan bersih.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwasannya, dalam prinsip ini 

pihak dari shopee belum dapat memenuhi sistem yang mampu menyaring atau 

memfilter beberapa oknum yang dengan mudah dapat melakukan penyalahgunaan 

dalam aplikasi shopee. Bahwasannya dengan adanya beberapa oknum yang 

menyalahgunakan hak tersebut maka  membuat kerugian terhadap konsumen.  

4.2 Saran 

Adapun berdasarkan data yang diperoleh peneliti menyarankan bagi pengelola 

aplikasi Shope sebagai berikut: Diharapkan bagi perusahaan Shopee agar terus 

dapat mengembangkan kualitas pelayanan agar lebih memuaskan pelanggannya. 

Diharapkan kepada perusahaan Shopee untuk bisa lebih banyak memberikan 

beragam produk dan kebutuhan yang dicari oleh konsumen agar membuat mereka 

merasa keinginan konsumen dapat terpenuhi. Diharapkan bagi perusahaan Shopee 

untuk lebih memberikan manfaat yang lebih menguntungkan bagi konsumen agar 

konsumen tetap menggunakan aplikasi Shopee. 
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