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BAB IV 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Bentuk wanprestasi dalam kontrak pre order melalui layanan internet 

ada bermacam-macam, antara lain penjual tidak mengirim barang 

yang dipesan oleh pembeli, barang yang dikirim oleh penjual tidak 

sesuai dengan yang dipesan pembeli, dan penjual mengirim barang 

tidak tepat waktu. Dalam perdagangan melalui e-commerce baik 

penjual dan pembeli sering kekurangan informasi antara satu dengan 

lainnya. Informasi menjadi penting dalam sistem perdagangan melalui 

e-commerce ini dikarenakan penjual dan pembeli tidak bertemu secara 

langsung pada saat transaksi jual beli terjadi. Masing-masing pihak 

baik itu penjual maupun pembeli merasa khawatir bahwa salah satu 

pihak tidak akan melaksanakan kewajibannya dan menyebabkan 

kerugian bagi pihak lainnya.  

2. Penyelesaian wanprestasi kasus transaksi pre order yang dilakukan 

oleh debitor, kreditor dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau 

PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan 

dalam transaksi elektronik. Kreditor dapat menuntut pembatalan 
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perjanjian atau pemenuhan perjanjian baik dengan atau tanpa ganti 

rugi. Walaupun debitor yang telah melakukan wanprestasi diharuskan 

membayar ganti kerugian pada kreditor, namun undang-undang masih 

memberikan pembatasan-pembatasan, yaitu dalam hal ganti kerugian. 

Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal terjadinya kerugian dalam 

transaksi jual beli melalui internet berdasarkan Pasal 49 ayat (3) PP 

PSTE dapat berupa dua bentuk yaitu ganti rugi atau pemberian 

kompensasi serta pengembalian barang baru. Pada kenyataannya 

penggantian barang yang baru biasanya membutuhkan waktu yang 

lama, sehingga konsumen sering merasa diabaikan kepentingannya 

serta masih banyak pelaku usaha yang tidak melakukan penggantian 

barang yang baru. Dalam hal ganti rugi atau pemberian 

kompensasipun sulit untuk dilaksanakan karena banyak faktor yang 

menghalangi seperti susahnya menghubungi pelaku usaha. Hal 

terpenting yang perlu diperhatikan konsumen yang mengalami 

kerugian adalah harus berani melakukan komplain kepada pelaku 

usaha yang bersangkutan, karena dengan melakukan komplain 

konsumen telah berusaha untuk menuntut dan memperjuangkan 

haknya walaupun dalam pelaksanaannya masih belum terpenuhi.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut:  
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1. Pelaku usaha hendaknya memperhatikan isi dari undang-undang terkait 

hubungan jual beli dengan konsumen. Penyelesaian wanprestasi 

terhadap konsumen hendaknya dilakukan secara adil dan 

menguntungkan kedua belah pihak dengan pertimbangan kelangsungan 

hubungan jual beli dengan konsumen. Kegiatan jual beli pada umumnya 

mengutamakan pelayanan kepada konsumen sehingga ketika ada 

permasalahan dalam kegiatan jual beli melalui internet hendaknya 

diselesaikan dengan berorientasi pada kepentingan konsumen. 

Konsumen diharapkan menjadi konsumen yang kritis dan cerdas, 

hendaknya bersikap pro aktif untuk mengetahui dengan sebenar-

benarnya tentang barang yang akan dibelinya.  

2. Perlu dilakukan sosialisasi UUITE sehingga masyarakat dapat 

memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian 

melalui internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga 

agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi e-commerce ini sesuai 

dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, 

sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya. 

 

 

 

 

 

 


