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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seiring dengan 

perkembangan zaman. Perkembangan teknologi mengakibatkan terjadinya 

perubahan pola pikir dan gaya hidup manusia. Perkembangan teknologi 

telah merambah ke berbagai bidang kehidupan, seperti bidang pendidikan, 

perdagangan, kesehatan, perbankan asuransi, hiburan dan berbagai bidang 

lainnya. Bidang lain yang juga menggunakan teknologi informasi adalah 

bidang perdagangan atau bisnis. Perdagangan kini tidak dilakukan secara 

konvensional atau secara lisan dan tertulis, tetapi juga dapat dilakukan 

secara elektronik, yaitu dengan menggunakan komputer atau bahkan 

sekarang lebih mudah lagi hanya dengan munggunakan gadget/smartphone 

yang bisa dibawa kemanapun kapanpun tanpa takut/bingung untuk 

menempatkan barang tersebut karena saking simplenya. 

Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan 

teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupan 

masyarakat.
1
 Internet telah membuat interaksi bisnis menjadi multi aspek. 

Sekarang orang bisa melakukan bisnis, seperti membeli sesuatu, 

bertransaksi, dan menjalankan fungsi-fungsi bisnis, bahkan lebih luas lagi 

melalui internet. Konsumen dan pemilik/pengelola bisnis dapat 
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memperoleh dan melakukan apa yang mereka inginkan tanpa harus 

meninggalkan/beranjak dari tempat duduk, selama terhubung dengan 

internet.
2
 

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai kepentingan, 

dan hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari 

ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu 

sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban dalam suatu 

hubungan hukum atas peristiwa-peristiwa tertentu. Dengan tujuan supaya 

tercapai kedamaian hidup antar individu.  

Bisnis internet dalam suatu perdagangan biasa disebut dengan 

transaksi elektronik atau belanja dalam jaringan (daring) . Gaya hidup 

dalam jaringan (daring) menawarkan berbagai macam kemudahan dan 

pilihan di dalam interaksi sosial dengan jangkauan global. Termasuk 

diantaranya untuk melakukan transaksi ekonomi, kapan saja, di mana saja, 

oleh siapa saja. Kebebasan menjadi salah satu daya tarik kegiatan ekonomi 

dan perdagangan di internet. Beragam jenis komoditas barang dan jasa 

dapat dipertukarkan dengan berbagai macam cara melalui sistem 

perdagangan dan jasa keuangan non konvensional. Selain itu juga tersedia 

alternatif pilihan mekanisme pembayaran yang bersifat non tunai (less 

cash) ataupun alat tukar bukan (non) uang. 

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang 
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Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan penjelasan 

bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 

dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media 

elektronik lainnya. Belanja dalam jaringan (daring) atau Transaksi 

Elektronik  (Elektronik Commerce) adalah suatu bentuk perdagangan 

elektronik yang digunakan untuk kegiatan transaksi penjual ke penjual 

ataupun ke konsumen. Kegiatan tersebut  merupakan suatu hal kegiatan 

pembelian barang dan jasa melalui internet. Belanja melalui internet 

seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak 

ia belanjakan melalui web yang dipromosikan oleh penjual. 

Belanja online pemasangan iklannya atau dalam mempromosikan 

barangnya memang sangat menarik, karena murah dan perbandingannya 

dengan produk yang dijual secara langsung di toko perbandingannya 

sangat jauh dan lebih murah di toko elektronik/belanja online. Maka tidak 

heran jika banyak yang minat dan tertarik pada belanja online. Kebutuhan 

masyarakat yang semakin banyak, dan tidak mau bersusah-susah dalam 

melakukan suatu hal, maunya langsung jadi atau siap saji, dengan 

demikian sekarang adanya kebutuhan yang dipenuhi/terpenuhinya secara 

online atau tinggal pencet melalui media elektronik langsung datang, 

sesuai kebutuhan dan keinginan mulai dari makanan, baju sampai alat 

kebutuhan elektronik. Gaya hidup daring menjadi kecenderungan yang 

mengubah cara transaksi konvensional berbasis sistem keuangan yang 

diatur ketat oleh otoritas menjadi  model alternatif dengan pendekatan non 



 

4 
 

tunai dengan sifat global dengan mobilitas tinggi, mengandalkan 

komunitas yang saling  percaya.  

Kegiatan belanja daring ini merupakan bentuk komunikasi baru 

yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, 

melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh dunia 

melalui media notebook, komputer, ataupun handphone yang tersambung 

dengan layanan akses internet. Belanja daring di Indonesia semakin hari 

semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan dan mengalami 

perkembangan yang cukup pesat. Mulai dari situs yang menjual 

handphone, gitar, butik, toko buku, makanan, bahkan hingga ke alat 

elektronik pun mulai dirambah oleh layanan belanja dalam jaringan 

(daring). Seiring dengan maraknya pertumbuhan situs jejaring sosial di 

dunia, media sosial networking ini juga dilirik oleh pelaku belanja dalam 

jaringan  (daring) untuk memasarkan produknya. Penjual akan 

menggunggah barang yang ia tawarkan kemudian disebarkan melalui 

messaging atau fitur photo sharing. Bentuk penawaran ini merupakan 

perkembangan dari media katalog yang tadinya disebarkan dalam bentuk 

media cetak per bulan, kini disebarkan melalui media katalog online yang 

penawarannya dapat di update kapan saja. 

Belanja daring sangat menguntungkan bagi pembeli yakni, pembeli 

tidak perlu mengunjungi tempat penjualan baik toko, butik, mall, dan lain 

sebagainya. Pembeli cukup klik website yang dituju dan memilih barang 

yang dikehendaki, pemilihan barang bisa dilakukan dari rumah atau kantor 
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sehingga pembelian bisa dilakukan berjam-jam tanpa harus keluar rumah, 

penjual dapat menekan ongkos pembukaan toko karena melalui belanja 

online, penjual cukup memasarkan produknya melalui internet, pemasaran 

produk bisa mencapai seluruh dunia dengan biaya yang murah, serta 

menyediakan berjuta kebutuhan yang ada di toko online tersebut.  

Praktik transaksi elektronik banyak menimbulkan permasalahan-

permasalahan yang cenderung merugikan konsumen dan menimbulkan 

berbagai permasalahan hukum dalam melakukan transaksi elektronik. 

Transaksi jual beli elektronik juga merupakan suatu perjanjian jaul beli 

sama dengan jual beli konvensional yang biasa dilakukan masyarakat. 

Hanya saja terletak perbedaan pada media yang digunakan. Pada transaksi 

elektronik, yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet. 

Sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta adalah melaui 

online. Hampir sama dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian jual 

beli online tersebut juga terdiri dari penawaran dan penerimaan. Sebab 

suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu 

pihak dan penerimaan oleh pihak yang lain. Secara umum yang dilakukan 

dalam skala nasional. Disisi lain belanja dalam jaringan (daring) memiliki 

banyak kekurangan atau kelemahan, yaitu kualitas barang yang diinginkan 

kadang-kadang berbeda kualitas dengan yang tercantum di website, rentan 

aksi penipuan di mana banyak kasus ketika pembeli telah mengirim 

sejumlah uang yang disepakati, barang yang dibeli tidak dikirim, rentan 

rusak atau pecah karena media pengiriman adalah pos, rentan aksi 
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pembobolan rekening karena pembayaran dilakukan melalui internet, 

marak aksi spamming karena setelah pembeli melakukan registrasi, 

penjual cenderung selalu mengirimkan katalog online melalui email 

pembeli dan hal ini cukup mengganggu privasi masing-masing pembeli 

dan penjual. 

Dengan banyaknya kelemahan dan permasalahan belanja daring 

mengakibatkan kerugian pada konsumen yang belanja online tersebut, 

salah satunya terjadi pada belanja online elektronik yang terjadi di 

Semarang pada salah satu toko online Lazada yang terjadi pada kasus 

pemesanan alat elektronik, namun tiba-tiba pihak pelaku usaha 

membatalkan pemesanan konsumen tanpa sepengetahuan dan 

pemberitahuan pada pihak konsumen, hanya dengan memberikan  ganti 

ruginya dengan pengembalian uang berupa voucher belanja, namun 

voucher yang diberikan atas kode voucher yang diberikan tidak bisa 

digunakan, dengan cara pelaku usaha mempersulit atas pemaikaian voucer 

tersebut dengan berbagai macam alasan dan bahkan voucher tersebut sulit 

digunakan bahkan nyaris tidak bisa digunakan.  

Kesalahan terjadi akibat pihak produsen tidak mengecek kembali 

barang yang dipasarkan tersebut masih tersedia atau tidaknya di toko 

penjualan, supaya ada kepastian bagi pembeli/konsumen untuk memesan 

dan membeli barang tersebut, akibat tidak profesionalnya pelaku usaha 

tersebut mengakibatkan kesalahan atas kelalaian pelaku usaha. Sehingga 

pihak konsumen yang dirugikan atas kesalahan tersebut dan dirugikan. 
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Namun, pihak produsen hanya memberi ganti rugi berupa voucher belanja 

yang bisa digunakan untuk membeli barang lain melalui media internet 

berisi kode yang tertera di website, namun ternyata voucher tersebut tidak 

bisa digunakan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI PEMILIK VOUCHER BELANJA ELEKTRONIK 

DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ITE 

(INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) 

A. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah peneliti nantinya, dan agar peneliti memiliki 

arah yang jelas dalam menganalisis hasil penelitian, maka terlebih dahulu 

dirumuskan masalahnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perlindungan hukum pemilik voucher belanja dalam 

transaksi elektronik?  

2. Apakah pemilik voucher belanja dalam transaksi elektronik 

mendapatkan perlindungan hukum konsumen? 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pemilik voucher 

belanja dalam transaksi elektronik. 
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b. Untuk mengetahui apakah pemilik voucher belanja dalam transaksi 

elektronik mendapatkan perlindungan hukum konsumen. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Secara  Subjektif, dengan penelitian ini bermanfaat untuk 

mengembangkan kemanmpuan penulis dalam menulis karya ilmiah 

dan menganalisis masalah lapangan. 

2. Secara praktis, sebagai masukan/kontribusi bagi pemerintah dalam 

membantu pembangunan nasional dan bagi masyarakat sebagai 

pemegang voucher belanja, serta diharapkan dapat membantu para 

pelaku usaha yang menggunakan sarana internet untuk melakukan 

transaksi perdagangan elektronik. 

3. Secara akademis, dalam penelitian ini diharapkan akan 

menyumbangakn khasanah ilmiah dan kepustakaan baru dalam 

penelitian – penelitian Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim 

Semarang. 

D. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan mengemukakan 

tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian yang berisi manfaat secara subjektif, secara praktis, dan 

secara akademis, serta sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka, Dalam bab yang kedua ini memuat 

tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang konsumen serta  perlindungan 

hukum bagi konsumen, tinjauan atau pengertian Transaksi Elektronik, 
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serta tinjauan perlindungan konsumen, yang dijadikan dasar pembahasan 

dan analisa. Untuk menentukan hasil penelitian. 

Bab III Metodologi Penelitian, dalam bab ini penulis akan 

menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode 

pengumpulan data, metode sumber data serta metode analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis 

akan membahas, mendeskripsikan, menjawab permasalahan yang 

dirumuskan sebelumnya yaitu tentang perlindungan hukum pemilik 

voucher belanja dalam transaksi elektronik, dan pemilik voucher belanja 

dalam transaksi elektronik mendapatkan perlindungan hukum konsumen. 

Bab V Penutup, pada bab ini penulis memuat tentang kesimpulan 

tentang hal-hal yang telah dibahas dalam penulisan skripsi ini yang telah 

dibahas sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap perlu. 

 

 

 

 

 

 


