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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan  

Kata “Perlindungan” bersinonim dengan kata proteksi, dimana secara 

umum diartikan sebagai upaya penjagaan agar terlindung dari para bahaya. 

Dalam bahasa inggris kata perlindungan atau proteksi disebut dengan 

protection. Perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang mempunyai 

arti melindungi, memelihara, mencegah, mempertahankan, dan 

membentengi.1 

Kata “lindung” mendapatkan imbuhan kata per-an yang 

menginterpretasikan sebuah kata kerja sehingga kata perlindungan memiliki 

makna melakukan (memperlindungi).  

Dalam penempatan dan penggunaannya dalam kehidupan istilah 

perlindungan mengarah pada kegiatan melindungi yangmana didalamnya 

terdapat obyek yang berlindung. Jadi perlindungan diberikan pada sebuah 

objek yang membutuhkan bentengan atau penjagaan. 

                                                           
1 Dendi Sugiyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 

hal.1085. 
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Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah 

proteksi, yang artinya adalah tempat berlindung, hal (perbuatan) 

memperlindungi.2 

Akibat dari adanya sebuah perlindungan adalah adanya rasa aman dan 

nyaman. Jadi dalam melakukan sebuah perbuatan seseorang sesuai dengan 

aturan sehingga nantinya juga mendapat perlindungan dari hukum. 

2. Hukum  

Dalam bahasa Belanda sebutan untuk istilah hukum dalah recht, 

istilah recht selain berarti hukum juga berarti hak.3 Berbeda halnya dengan 

definisi hukum dari bahasa indonesia dan bahasa inggris yang membedakan 

istilah hukum dengan hak.  

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas 

rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan 

dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan 

bertidak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyrakat.4  

Berikut beberapa pengertian hukum dari berbagai sudut pandang:5 

a. Menurut Ensiklopedi Indonesia, hukum adalah peraturan yang 

menentukan , bagaimana hendaknya kelakuan orang dalam masyarakat. 

b. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma-norma yang 

mengatur perilaku manusia. 

                                                           
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.artikata.com, diakses pada 23 Juli 2019 pukul 11.53 

WIB. 
3 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014), hal 1-3. 
4 Id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum diakses pada 23 Juli 2019 pada pukul 11.31 WIB 
5 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, hal 12-14 
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c. Menurut J. Van Kan dan J.H. beekhuis, hukum adalah suatu rumpunan 

kaidah-kaidah yang bersifat memaksa, atau dengan perkataan lain, suatu 

rumpunan pergaulan hidup yang bersifat memaksa. 

d. Menurut Bronwen Morgan & Keren Yeung, hukum adalah peraturan-

peraturan yang berwenang yang didukung oleh kekuatan memaksa, yang 

didukung oleh kekuatan memaksa, yang dilaksanakan oleh negara yang 

dibentuk secara sah. 

Menurut beberapa pengertian yang dikemukakan diatas sedikit banyak 

dapat dimengerti bahwa hukum merupakan sebuah tatanan atau aturan yang 

mengikat, ketika seseorang atau sebuah pihak tidak mau melaksanakan 

aturan itu maka mau tidak mau harus menanggung segala resikonya, baik 

berupa sanksi maupun denda. 

3. Perlindungan Hukum 

Penggabungan pengertian dari dua kata perlindungan dan hukum akan 

menghasilkan sebuah pengertian perbuatan yang memayungi sebuah 

tindakan dengan hukum yang dapat mengikatnya. Perlindungan hukum 

adalah kegiatan menjaga, memelihara dan melindungi hak dan kewajiban 

manusia guna mencapai keadilan.6 Keadilan inilah yang akan menimbulkan 

kenyamanan dalam transaksi.  

Perlindungan hukum memiliki kekuatan tersendiri dan bersifat tetap 

serta dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang memerlukan perlindungan 

dapat untuk upaya preventif dalam melakukan sebuah transaksi maupun 

                                                           
6 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 

2000), hal. 42. 
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payung hukum ketika nanti bertransaksi. Payung hukum ini yang akan 

bertindak bagaimana jika nanti sebuah kegiatan tidak berjalan dengan sesuai 

skenario maupun ketika nanti ada resiko yang harus ditanggung. 

4. Bentuk Perlindungan Hukum. 

Seperti yang sedikit disinggung diatas bahwa perlindungan hukum 

dapat berlaku sebagai upaya preventif maupun cara menghadapi nanti ketika 

sudah terjadi resiko, upaya perlindungan itu disebut dengan upaya repersif 

dimana lebih mengarah pada bagaimana tindakan yang harus dilakukan 

ketika mendapati sebuah resiko dan berujung pada sebuah sengketa. 

Penyelesaian masalah dari sengketa yang timbul ini merupakan salah satu 

bentuk upaya perlindungan hukum terhadap para pihak. Sengketa yang 

timbul dari sebuah transaksi merupakan salah satu bentuk resiko yang harus 

diterima. Maka dari itu hukum yang dapat bertindak ketika nanti 

penyelesaian harus diselesaikan secara litigasi maupun non-litigasi. 

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat 

adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan 

kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian 

kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan 

melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.7 

Pembatasan kepentingan disini dimaksudkan agar para pihak yang 

terlibat dalam sebuah interaksi tidak berlaku sewenang-wenang dan dapat 

menghargai apa yang dilakukan oleh lawan interaksinya. Interaksi disini 

                                                           
7 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000), hal 53 
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tidak hanya melulu interaksi yang bertatap muka namun juga interaksi yang 

bersifat maya.  

Peran hukum dalam pembatasan kepentingan adalah dengan 

mendeskripsikan kepentingan dari setiap pihak, kepentingan yang dimaksud 

adalah hak dan kewajiban tiap-tiap pihak. Hak dan kewajiban dalam 

pelaksanaannya haruslah seimbang. Tugas hukum yang utama adalah 

membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, 

membagi wewenang, mengatur cara memecahkan masalah hukum dan 

memelihara kepastian hukum.8 

Apabila seseorang mempunyai pegangan yang kuat terhadap yang 

akan dilakukannya tentu akan bisa menghadapi resiko apa yang 

menimpanya sehingga dapat pula memilih bagaimana jalan 

menyelesaikannya. Inilah kekuatan hukum dimana dapat memberikan  

kepastian terhadap orang yang berpegang padanya. Kepastian hukum 

merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis dari pada yang tidak tertulis, 

dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk 

menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya. 

5. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha  

Ketika seorang pelaku usaha melakukan kegitannya untuk menjual 

barang, maka dengan otomastis akan menciptakan hubungan hukum dengan 

pembeli atau bisa dikatakan dengan konsumen. Hubungan hukum ini 

mengakibatkan keduanya untuk saling melengkapi hak dan kewajiban. 

                                                           
8 Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hal. 259-270. 
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Meskipun tercipta sebuah Undang-undang Perlindungan Konsumen yang 

melindungi seorang konsumen, tidak dipungkiri bahwa dalam isinya juga 

melindungi seorang pelaku usaha yang hendak melakukan transaksi dengan 

konsumen. Tidak hanya konsumen yang rawan dirugikan ketika melakukan 

sebuah transaksi jual beli, namun pelaku usaha juga seringkali mendapati 

resiko yang tak kalah berarti dari hasil transaksi yang dijalaninya dengan 

konsumen. 

Para pihak yang melakukan hubungan untuk bertransaksi mempunyai 

kebebasan untuk melakukan perjanjian.9 Seorang pelaku usaha pun berhak 

melakukan perjanjian dengan para konsumennya dengan membuat 

ketentuan dimana apabila seorang konsumen melakukan transaksi maka 

konsumen tersebut setuju dengan perjanjian dan ketentuan yang diberikan 

oleh pelaku usaha. Dalam melakukan sebuah perjanjian hendaknya 

memenuhi beberapa syarat seperti dibawah ini: 

a. Kesepakatan para pihak, berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata, tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika 

diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau 

penipuan. Dalam hal ini perjanjian tidak sah apabila kesepakatan terjadi 

karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan.10 

b. Kecakapan para pihak, menurut Pasal 1329 KUH Perdata tiap 

orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan 

                                                           
9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), dalam 

http://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eodb.ekon.go.id/download/peratu 

ran/lainlain/lainlain/KUHPer.pdf&ved=2ahUKEwiOw4Ggkr3fAhWYWisKHRMSAasQFjAAegQI 

ARAB&usg=AOvVaw0wOKJTmOMHMcrgq_IUY8G6,diakses 6 Oktober 2019 pukul 19.17 
10 Ibid. 
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tidak cakap untuk hal itu.11
 Cakap disini adalah seseorang tersebut 

telah dikatakan dewasa menurut hukum. 

c. Mengenai suatu hal tertentu, menurut Pasal 1333 KUH Perdata 

obyek perjanjian harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-

kurangnya dapat ditentukan jenisnya.12 Jumlah barang itu tidak perlu 

pasti, asal saja jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung. Pasal 1332 

KUH Perdata menentukan bahwa hanya barang yang dapat 

diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. 

d. Sebab yang halal, bahwa isi dari perjanjian itu sendiri tidak 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban 

umum13. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.  

 Jadi dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam konteks jual beli 

adalah hubungan perjanjian. Hubungan perjanjian menimbulkan hubungan 

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ketika ada yang menciderai 

perjanjian yang telah dibuat. Termasuk ketika nanti ada resiko yang timbul 

dari transaksi, maka perjanjian awal yang sudah disepakati akan bertindak 

sesuai dengan kesepakatan. 

Seorang pelaku usaha tidak melulu harus takut pada kerugian-

kerugian yang mungkin menimpa, kesadaran hukum yang harus 

ditingkatkan guna menyelamatkan dirinya sendiri dari berbagai resiko. 

Perlindungan terhadap pelaku usaha dalam hal ini didasari pada hak-hak 

                                                           
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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pelaku usaha dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, diantaranya adalah hak pelaku usaha dalam 

mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang dilandasi 

itikad tidak baik dan hak mendapatkan pembayaran dari konsumen. 

Konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian 

barang dan/atau jasa dengan membayar sesuai nilai tukar yang disepakati. 

Namun, hal demikian masih ada juga konsumen yang beritikad tidak baik 

dalam bertransaksi. 

Dalam kaidah fiqh dijelaskan pula mengenai bagaimana islam 

melindungi seorang pelaku usaha: 

   الضرروالضرار
Artinya : Tidak boleh terjadi kemudaratan dan tidak boleh saling 

memudaratkan.14 

Kaidah ini merupakan hadis Rosululloh SAW yang diriwayatkan oleh 

Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Malik, Imam Daruqutni, dan lainnya 

yang diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri, Ibnu Abbas, Ubadah bin 

Shamit, dan sahabat lainnya15. 

Darar artinya perbuatan yang menimbulkan mafsadat atau tindakan 

yang merugikan pihak lain. Menurut sebagian pendapat, darar bisa diartikan 

sebagai bentuk tindakan yang memudaratkan pihak lain tetapi 

menguntungkan yang melakukannya.  

                                                           
14 Moh. Kurdi Fadal, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta Barat :CV Arta Rivera, 2008), hal.50-

51 
15 Ibid. 
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Berdasarkan ketetapan para ahli hukum islam, apabila seseorang 

menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan 

ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka 

orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan 

untuk mencegah tersebut. akan tetapi jika langkah penepisan bahaya  

tersebut sudah tidak memungkinkankan lagi, sementara hal itu menyangkut 

manfaat-manfaaat yang pada dasarnya keniscayaan, maka ia dapat dipaksa 

untuk melenyapkan hal yang menyebabkan bahaya tersebut.16 

Jadi seorang pelaku usaha juga berhak mendapatkan perlindungan 

hakum dari resiko yang menimbulkan atau madarat. Seorang pelaku usaha 

berhak menolak kemudaratan dengan melakukan berbagai tindakan. 

 

B. Pelaku Usaha 

1. Pengertian Pelaku Usaha 

Pelaku dalam dunia usaha bisa dikatakan sebagai pemilik atau juga 

bisa dikatakan juga sebagai penjual yang akan menawarkan barang-barang 

agar dapat dibeli oleh pembeli. 

Pelaku usaha merupakan orang, perusahaan, atau badan usaha yang 

mempunyai benda yang bisa ditawarkan kepada calon pembeli guna 

mendapatkan profit atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan lainnya. 

Pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai penjual. Lebih datailnya 

pengertian Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, 

                                                           
16 Nashr Farid Muhammad Washil, Qawaid Fiqhiyyah, (Jakarta : Amzah, 2009), hal.19 
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baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersaman-sama, melalui 

perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang 

ekonomi.17 

Undang-undang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 berlaku sama dengan perlindungan 

terhadap pelaku usaha, dasarnya adalah azaz ekonomi atau azaz 

mendapatkan laba. Ada 4 (empat) azaz sebagai pelaku usaha dan konsumen, 

salah satunya adalah azaz manfaat. Bahwa dalam proses perdagangan bukan 

hanya konsumen yang mendapatkan manfaat, akan tetapi pelaku usaha pun 

akan mendapatkan manfaatnya.18 

Jadi antara pelaku usaha dan konsumen harus bersinergi untuk 

menciptakan suatu hubungan transaksi yang baik sehingga tidak 

menimbulkan resiko dan penyimpangan prestasi. 

2. Profil Pelaku Usaha (Farra Homemade Trenggalek) 

Farra adalah salah satu industri rumahan yang bergerak dibidang 

makanan dan minuman. Pemiliknya adalah seorang perempuan bernama 

Merlyna. Nama Farra ini adalah nama kedai dan nama produk. Produk dari 

Farra Homemade ini yang pertama adalah aneka kue seperti : kue ulang 

                                                           
17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. 
18 Roy Mandey (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) dalam Acara 

Penyebarluasan Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Perlindungan Konsumen 

Di Curacau Room, Mall Kota Kasablanka, Jakarta 6 April 2019 dikutip dari laman 

www.alinea.id/bisnis/manfaat-uu-perlindungan-konsumen-bagi-pelaku-udaha-b1Uxu9Wu. 
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tahun, proll tape, kue bolu, brownies yang produksinya bertempat dirumah 

owner, ada juga minuman yang diberi brand Farra Bubledrink dan makanan 

berupa pempek yang bertempat di Kedai Farra. Di Kedai Farra ini dapat 

berbagai macam minuman dan makanan selain yang tersebut diatas. Dalam 

praktek penjualannya owner Farra menerapkan sistem jual beli cash dan 

Pre-Order. Selain itu Produk yang ada di Kedai Farra ini juga ada di 

beberapa aplikasi transportasi online seperti Grab, Oke Jack, apabila calon 

customer menghendaki pembelian dengan menggunakan aplikasi 

transportasi online maka mereka sedang melakukan transaksi Pre-Order 

dengan cara kerja Delivery Order. 

3. Sejarah Pelaku Usaha 

Awal mula pelaku usaha Farra ini hanya melayani pembuatan Pizza 

dan kue homemade. Pemesanannya pun juga hanya melalui aplikasi chatting 

Whatsapp yang kemudian oleh Ownernya direspon dengan memberikan 

gambar berupa opsi varian yang akan dipesan. Apabila sudah fix, maka 

owner membuatkannya dan bisa diambil sesuai waktu yang telah disepakati.  

Namun dengan seiring perkembangannya yang semakin maju, Farra 

homemade ini berkembang menjadi Kedai yang menyediakan makanan dan 

minuman dengan brand Farra.  

Transaksinya pun sekarang semakin canggih dengan melibatkan 

jasa transportasi online. Dari awal berdirinya usaha ini sudah menerapkan 

Pre-Order, namun sekarang dengan campur tangan jasa transportasi online 

akhirnya bisa melayan Pre-Order dengan sekaligus Delivery Order. 
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C. Transaksi Pre-Order 

Dalam transaksi jual beli online atau yang disebut dengan e-commerce 

terdapat beberapa hal yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang 

lainnya. Diantaranya yang pertama adalah adanya subyek hukum, yang 

menjadi subyek hukum disini adalah pelaku usaha dan konsumen. Lalu 

kedua subyek hukum tadi melakukan transaksi melalui media teknologi 

informasi dengan layanan internet yang kemudian lahirnya perjanjian jual 

beli yang didasarkan dengan alat bukti elektronik dan menghasilkan 

tanggung jawab bagi para pihak tersebut. Adanya alat bukti elektronik yang 

berupa dokumen elektronik merupakan hal yang penting untuk menghidari 

adanya penyalahgunaan perdagangan elektronik atau kejahatan dalam 

perdagangan elektronik. 

Istilah Pre-Order atau yang dalam dunia online biasa disingkat 

dengan PO. Sistem ini merupakan sistem pembayaran dengan cara memesan 

terlebih dahulu barang yang diinginkan kemudian membayarnya belakangan 

atau setelah barang tersedia. 

1. Pre-Order diperbolehkan 

Akad jual beli disini jika dalam islam sama dengan akad istisna, 

yang pengertiannya adalah seseorang memesan terlebih dahulu barang 

yang diinginkan kembudian bisa membayar didepan, di pertengahan, 

ataupun di akhir. Istisna mewajibkan si penjual dan pembeli menetapkan 

spesifikasi yang jelas dan si penjual menyerahkan barang yang sesuai 

dengan sepsifikasi setelah produksi selesai. 
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2. Pre-Order menjadi haram 

Pada prakteknya banyak penjualan dengan sistem PO yang 

sekarang ini tidak memenuhi syarat-syarat akad. Si penjual menjual 

barang dengan sistem PO karena tidak mempunyai modal atau tidak mau 

menanggung resiko rugi sama sekali. Dengan menggunakan sistem ini, 

sebelum membeli barang si penjual dapat menerima pembayaran dari 

pembeli dan setelah itu baru melakukan pembelian barang dari penjual 

lain dengan menggunakan uang pembayaran dari pembeli. Konsekuensi 

dari kenyataan ini adalah PO tersebut menjadi tidak halal karena telah 

melanggar syarat sah jual beli. 

ٌة  وَض ُب ْق اٌن َم رَِه ا َف ًب ِت ا وا َك ُد ِج ْم َت ٍر َوَل َف ٰى َس َل ْم َع ُت  ْ ن ْن ُك َن  ۖ  َوِإ ِم ْن َأ ِإ َف

ي ا َؤدِ  الَِّذ يُ  ْل ا فَ  ًض ْع ْم بَ  ُك ُض ْع للََّه َربَُّه بَ  تَِّق ا يَ  ُه َوْل َت  َ ان َم َن َأ ِم َوَال  ۖ  ْؤُت

َة  اَد َه وا الشَّ ُم ُت ْك ُه  ۖ  َت ُب ْل ٌم قَ  نَُّه آِث ِإ ا َف َه ْم ُت ْك ْن َي وَن  ۖ  َوَم ُل َم ْع  َ ا ت َم َواللَُّه ِب

يمٌ  ِل  َع

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 

lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 

janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 

barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah 

orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 283) 

 

Jadi dari kutipan ayat diatas dapat diketahui bahwa penjual atau 

pelaku usaha juga berhak atas kebebasan untuk meminta jaminan atas 
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barang yang akan ditransaksikan jikalau pelaku usaha tidak mendapati 

catatan mengenai transaksinya. 

Setiap tindakan tentu ada resikonya, jika ingin menjadi pelaku 

usaha. Hendaknya sebagai pelaku usaha harus mampu bersikap baik pada 

konsumen supaya diakhir transaksi nanti tidak menimbulkan statement 

yang tidak baik. Karena dampak dari pelayaan dan statement dari 

konsumen inilah yang akan menilai bagaimana pelaku usaha tersebut dan 

kelanjutan usahanya dimata  konsumen. Jika penilaian konsumen baik, 

maka secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi 

dirinya sendiri ataupun orang lain untuk memesan kembali. 

3. Pre-Order dalam islam 

Jual beli atau muamalah dalam islam memiliki banyak jenis. Jenis-

jenis muamalah itu biasanya dilihat dari bagaimana kedua belah pihak itu 

melakukan akad. Sistem Pre-Order yang biasa dikenal dengan istilah PO 

atau pesan barang dulu datangnya kemudian.  

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa dalam islam sistem 

ini dikenal dengan akad salam dan bisa juga dikatakan akad istishna 

tergantung pada sistematika transaksi. Jika pembayaran dalam Pre-Order 

dilakukan di awal makan akad tersebut bisa dikatakan dengan akad 

salam. Namun, jika pembayaran dilakukan diawal sebagian, diangsur, 

atau diakhir maka akad ini bisa dikatakan dengan akad istishna. 

Perbedaan yang dapat menentukan sebuah akad itu salam atau istishna 

adalah melihat objeknya, jika objek yang akan diperjualbelikan sudah 
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tersedia atau tidak perlu proses pembuatan hanya saja harus memesan 

terlebih dahulu maka transaksi tersebut dikategorikan akad salam. Jika 

objek yang akan diperjualbelikan belum tersedia atau perlu proses 

pembuatan dan  harus memesan terlebih dahulu maka transaksi tersebut 

dikategorikan akad istishna.19 

 

D. Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Islam sebagai bentuk ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba 

kepada Tuhannya. Dalam hal ini manusia mengakui bahwa dirinya sangat 

lemah dan mengagungkan kekuasaan Allah SWT. Kemampuan manusia 

tidaklah sebanding dengan kemampuan Allah SWT. Sehingga dapat 

diartikan hukum Islam adalah aturan-aturan hukum yang disyariatkan oleh 

Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti dalam rangka menciptakan 

keharmonisan hubungan antara manusia dengan Allah (habl min Allah) 

maupun manusia dengan manusia (habl min an-Nas). Hukum Islam menjadi 

patokan dalam menetapkan hukum dan memecahkan masalah di berbagai 

kehidupan masyarakat.20  

                                                           
19 Isnawati, Lc., MA dalam https://www.rumahfiqih.com/fikrah-549-perbedaan-jual-beli-

salam-dan-ishtishna.html 
20 Kutbuddin Aibak, “Membaca Kembali Eksitensi Hukum Islam dalam Keragaman 

Hidup dan Kehidupan”, dalam Ahkam, Volume 5, Nomor 2, November 2017, hal. 334; “Otoritas 
dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M.Abou El Fadl)”, Disertasi, (Yogyakarta: UIN 
Sunan Kalijaga, 2014), hal 94. 
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Manusia tak lepas dari sebuah interaksi dengan berbagai kalangan, 

termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan. Interaksi pemenuhan kebutuhan 

ini dapat dilakukan dengan cara jual beli atau ber-Muamalah.  

2. Pengertian Jual Beli 

a. Jual beli menurut etimologi 

Secara bahasa al-ba’ (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu 

dengan sesuatu”. Dan merupakan sebuah nama yang mencakup 

pengertian terhadap kebalikannya yakni al-syira’ (membeli). Demikian 

al-ba’ sering diterjemahkan dengan “jual-beli”. 

b. Jual beli menurut terminologi 

Telah banyak definisi dan istilah jual beli yang dikemukakan oleh 

para ulama, diantaranya adalah:  

1). Menurut ulama Hanafiyah : “Pertukaran harta (benda) dengan harta 

berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”. 

2). Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’ : “Pertukaran harta 

dengan harta untuk kepemilikan”.  

3). Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni : “ Pertukaran harta 

dengan harta untuk saling menjadikan milik”.  

4). Tukar menukar harta meskipun ada dalam tanggungan atau 

kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan 

keduanya, untuk memberikan secara tetap  
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5). Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan 

jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas 

dasar saling ridho.  

6). Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) 

dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara.  

7). Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan 

dan memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara 

yang dibolehkan.  

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah 

suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai 

secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-

benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau 

ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati. 

c. Jual Beli yang dilarang 

Jual beli asal hukumnya adalah boleh dan dapat haram apabila 

dilakukan dalam kondisi-kondisi sebagai berikut: 

1). Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun 

Jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah jual beli 

yang zatnya haram, najis, dan tidak boleh diperjualbelikan. Jual 

beli menjadi tidak boleh dilakukan apabila menjual barang yang 

memang tidak boleh diperjualbelikan seperti air susu ibu dan mani 

binatang. 

2). Jual beli dengan syarat 
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Jual beli dalam Islam akan menjadi jual beli yang diharamkan 

apabila syarat tersebut merupakanperikatan untuk menghalalkan 

yang haram dan mengharamkan yang halal. Meskipun jual beli 

diperbolehkan dan dalam pelaksanaannya syarat dan rukun telah 

dipenuhi namun dengan persyaratannya yang menyimpang dari 

syariat, jaul beli tersebut tidak diperbolehkan dalam syariat. 

3). Jual beli dengan dua perjanjian 

Islam melarang jual beli dengan dua akad perjanjian 

didalamnya, jual beli dengan dua perjanjian diartikan sebagai 

kegiatan yang didahului oleh akad pinjam meminjam dan di akhiri 

dengan jual beli.. misalnya saja orang yang meminjam tanah 

kemudian tanpa sepengatahuan pemilik tanah peminjam tersebut 

menjual tanah. Hal ini tidak diperbolehkan karena termasuk 

menjual barang yang bukan menjadi hak miliknya. 

4). Menjual barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang 

lain. 

Islam melarang jual beli yang masih dalam proses transaksi 

dengan orang lain. 

d. Macam-macam jual beli 

Dilihat dari keberadaan barang yang diperjualbelikan, maka ada 3 

(tiga) macam jual beli dan hukumnya: 
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1). Barangnya langsung ada di tempat (ainun hadlirah).21 

Hukum jual belu barang yang langsung ada ditempat seperti 

ini adalah boleh. Sah dan tidaknya akad tergantung pada proses 

yang dijalani oleh penjual dan pembeli. Bilamana prosesnya benar , 

maka sah jual belinya dan sebaliknya apabila tidak benar proses 

jual belinya, maka tidak sah pula akadnya sehingga tidak sah jual 

belinya.  

2). Barang belum ada ditempat namun bisa ditunjukkan spesifikasinya 

dan bisa dimiliki serta dijamin (ainun maushufun fi al dzimmah)22 

Jual beli ini biasanya dilakukan dengan cara memesan 

barang. Akad yang dimaksud seperti definisi diatas adalah akad 

istishna atau dalam bahasa milenialnya adalah akad Pre-Order. 

Hukum dari jual beli barang yang bisa diketahui spesifikasinya dan 

bisa dijamin ini hukumnya adalah boleh (jaiz). 

3). Barang belum ada ditempat tidak bisa ditunjukkan spesifikasinya 

dan tidak bisa dimiliki serta dijamin23 

Jual beli seperti ini tentu dilarang agama dan tidak 

diperbolehkan, hal ini sama dengan menjual barang haram yang 

sudah jelas keharamannya. 

e. Syarat sah jual beli 

 اْلُمْسِلُمْوَن َعَلى ُشُرْوِطِهْم ِإالَّ َشْرطًا َحرََّم َحاَلًال أَْو َأَحلَّ حَ رَاًما
                                                           

21 Muhammad Syamsudin dalam islam.nu.or.id/post/read/94844/fiqih-jual-beli-syarat-sah-

dan-macam-macamnya. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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Artinya: Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang 

Telah Mereka Sepakati Kecuali Syarat Yang Mengharamkan Suatu 

Yang Halal Atau Menghalalkan Suatu Yang Haram. 24 

1). Sebuah transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila dalam 

akadnya memenuhi 2 (dua) hal dibawah ini, yaitu: 

a) Penjual dan pembeli merupakan orang yang sama-sama ahli 

dalam jual beli yang akan dilaksanakan.25 

b) Ahli yang dimaksudkan diatas adalah bukan anak kecil, dalam 

melakukan transaksi jual beli yang sifatnya berjangka dan 

berakibat maka hendaknya tidak melibatkan anak kecil, karena 

dari segi psikologis memang anak kecil belum mampu 

mengambil keputusan yang relevan. Tidak gila, karena orang 

gila merupakan orang yang mengalami gangguan jiwa, mental, 

dan pikiran, sehingga tidak mungkin orang gila dapat 

memikirkan apa yang dilakukan dan akibat apa yang 

ditimbulkan. Tidak bodoh, maksutnya orang ini tahu dan sadar 

apa yang sedang ditransaksikan dan mampu mempertanggung 

jawabkan nantinya, karena orang bodoh dan orang gila adalah 

orang yang sama-sama kesulitan melakukan, memikirkan, dan 

memberikan keterangan ketika nanti dilakukan akad. 

Jika melihat kedua unsur ini maka pada dasarnya jual beli itu 

sah bila pelaku adalah seorang yang berakal. Ketika kedua penjual 

                                                           
24 Kaidah fikih ke-23 dalam laman https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-

muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html 
25 Ibid. 
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dan pembeli dalam kondisi sedang terkena musibah sehingga 

kehilangan akal untuk sementara, maka jual belinya tidak sah, dan 

apabila proses hilangnya akal ini disebabkan karena faktor 

kebiasaan buruk, misalnya mabuk, maka jual beli yang dilakukan 

oleh orang tersebu dalam kondisi mabuknya, hukumnya tetap sah. 

2). Penjual dan pembeli dalam keadaan rela dan memiliki hak memilih 

(khiyar).26 

Tidak sah jual belinya orang yang dipaksa/terpaksa, kecuali 

bila dipaksa oleh pihak-pihak tertentu misalnya hakim karena 

alasan yang benar. Misalnya : seseorang terlilit hutang dan oleh 

pihak yang terutang diperkarakan ke pengadilan, apabila pihak 

yang berutang masih mempunyai harta dan bisa untuk dijual maka 

oleh hakim disarankan untuk dijual daripada harus berperkara 

panjang di Pengadilan. 

َن  ْي  َ ْم ب ُت ْم َك ا َح َذ ا َوِإ َه ِل ْه ٰى َأ َل اِت ِإ اَن َؤدُّوا اْْلََم ْن تُ  ْم َأ رُُك ُم ْأ نَّ اللََّه َي ِإ

لِ  ْد َع اْل وا ِب ُم ُك ْح ْن َت ِه  ۖ  النَّاِس َأ ْم ِب ُك ُظ ِع ا َي مَّ ِع للََّه ِن نَّ ا نَّ اللََّه   ۖ  ِإ ِإ

ًرا ي ِص ا َب يًع ِم اَن َس      َك

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu 

menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu 

menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang 

memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Maha Melihat. (QS. An-

Nisa : 58). 

 

                                                           
26 Ibid. 
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Dalam dunia maya, terdapat beberapa cara untuk melakukan 

kontrak/perjanjian bertransaksi: 

a) Kontrak melalui chatting atau video conference; 

b) Kontrak melalui e-mail; 

c) Kontrak melalui situs atau web.27 

Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli 

yang dilakuka via terknologi modern dimana keabsahanya 

tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang 

berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka 

transaksi semacam ini sah. Sah sebagai transaksi yang mengikat, 

dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah. 

3. Asas-Asas Hukum Islam 

Kata asas yang dihubungkan dengan hukum memiliki arti 

berupa suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan 

alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. 

Asas hukum Islam antara lain adalah: 

a. Asas keadilan, seorang muslim harus berlaku adil dalam 

menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. 

b. Asas kemanfaatan, penerapan hukum selain bermanfaat untuk diri 

sendiri maka harus bermanfaat pula untuk masyarakat banyak. 

اجخلرا بالضمان    

                                                           
27 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), 

hal. 32-33 
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Artinya : Manfaat suatu barang adalah sebagai imbalan dari 

adanya tanggung jawab atas pemeliharanya.28 

Kharaj adalah apa-apa yang dihasilkan oleh sesuatu dan 

mengandung manfaat.29 

Kharaj adalah segala manfaat yang diperoleh dari sebuah 

barang, sedangkan dhaman adalah tanggung jawab kepemilikan yang 

berupa pemeliharaan dan perbaikan barang yang berada dalam 

tanggung jawab seseorang. Pengertian hadis diatas adalah bahwa 

apapun manfaat yang diperoleh dari barang yang telah 

diperjualbelikan adalah hak pembeli. Hak tersebut sebagai imbalan 

dari tanggung jawab pemeliharaannya trhadap barang tersebut. 

karenanya, jika terjadi fasakh (pembatalan) jual beli, maka pihak 

pembeli tidak wajib memberikan ganti rugi pemakaian selama barang 

tersebut berada dalam tanggung jawabnya.  

Al-Kharaj sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat benda maupun 

pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan buah atau binatang 

mengeluarkan susu. Sedangkan al-dhaman adalah ganti rugi.30 

Kaidah ini sebenarnya berasal dari sebuah hadist yang 

disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW  :  

َها َأنَّ َرُجاًل ابْ َتاَع ُغاَلًما، فَأَقَاَم ِعْنَدُه َما َشاَء اللَُّه َأْن يُِقيَم، ثُمَّ   َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعن ْ

ًبا، َفَخاَصَمُه إَِلى النَِّبيِ  صل ى الله عليه وسل م، فَ َردَُّه َعَلْيِه، فَ َقاَل الرَُّجُل: يَا  َوَجَد بِِه َعي ْ

                                                           
28 Moh. Kurdi Fadal, Kaidah-kaidah Fikih, hal.141 
29 Nashr Farid Muhammad Washil, Qawaid Fiqhiyyah, hal. 24-25 
30 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2016), hal. 133 
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سل م: )اْلَخرَاُج ِه َقْد اْستَ َغلَّ ُغاَلِمي؟ فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه صل ى الله عليه و َرُسوَل اللَّ 

 بِالضََّماِن(

Dari Dari sahabat ‘Aisyah radhiallahu ‘anha, bahwasanya 

seorang lelaki membeli seorang budak laki-laki. Kemudian, budak 

tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang 

pembeli mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian, 

pembeli mengadukan penjual budak kepada Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam dan Nabi-pun memutuskan agar budak tersebut 

dikembalikan. Maka Penjual berkata, ‘Ya Rasulullah! Sungguh ia 

telah mempekerjakan budakku?’ Maka, Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam bersabda, ‘Keuntungan adalah imbalan atas kerugian.’” 

(HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzy, an-Nasai).31 

 

Abu Ubaid menjelaskan maksud hadits ini dengan berkata, 

“Yang dimaksud dengan keuntungan pada hadits ini adalah hasil 

pekerjaan budak tersebut yang telah dibeli oleh pembeli, kemudian ia 

pekerjakan beberapa waktu. Setelah ia mempekerjakannya, ia 

menemukan cacat yang sengaja ditutup-tutupi oleh penjual, sehingga 

pembelipun mengembalikan budak tersebut dan pembeli berhak 

mengambil uang pembayarannya dengan utuh. Dengan demikian, ia 

telah mendapat keuntungan berupa seluruh hasil pekerjaan budak 

tersebut (selama ada di tangannya). Hal ini dikarenakan budak 

tersebut -sebelum dikembalikan- merupakan tanggung jawab pembeli. 

Seandainya budak tersebut mati, maka budak itu dihitung dari 

hartanya (ia yang menanggung kerugiannya).” 

Seusai menyebutkan ucapan Abu Ubaid di atas, as-Suyuthi 

berkata, “Para ahli fikih juga menyatakan demikian. Makna hadits 

                                                           
31 Al-Jamaluddin Abdul Rahman As-Sayuthi, Al-Asybah wa an-Nazhair, (Baghdad : 

Libanon,1403H/1987M), hal. 136. 
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tersebut ialah segala yang dihasilkan oleh suatu hal, baik berupa 

penghasilan, manfaat, atau suatu benda, maka itu adalah milik pembeli 

sebagai imbalan atas tanggung jawabnya sebagai pemilik. Karena, 

andaikata barang yang telah ia beli tersebut mengalami kerusakan, 

maka kerusakan itu tanggung jawabnya. Oleh karenanya hasilnya pun 

menjadi miliknya, agar benar-benar keuntungan menjadi pengganti 

atas kerugian.” 

c. Asas tauhid, keesaan Tuhan memiliki pengaruh yang sangat luas 

terhadap cara seseorang memahami Tuhan dan firman-Nya. 

d. Asas kemerdekaan atau kebebasan, Islam memberi kebebasan 

kepada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat 

atau melanggar kebebasan orang lain. 

e. Asas berang-angsur dalam menetapkan hukum. 

 

E. Hukum Positif 

Hukum Positif merupakan ketentuan yang timbul oleh adanya sebuah 

kenegaraan sehingga hukum tersebut mengatur apa yang ada dalam negara itu. 

Di Indonesia Hukum Positif termaktub dalam sebuah Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata/Pidana dan deretan Undang-undang serta putusan oleh 

Lembaga tinggi, Pengadilan, dan Lembaga-lembaga lainnya. Persoalan Jual 

beli atau transaksi diatur dalam KUHPerdata, termasuk sistem transaksi Pre-

Order juga. Untuk membahas lebih lanjut mengenai pandangan dan 
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perlindungan Hukum Positif terhadap pelaku usaha dan transaksinya, maka 

akan ditinjau dari beberapa dasar hukum dibawah ini: 

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Karena transaksi Pre-Order merupakan transaksi yang tidak bertatap 

muka secara langsung, melainkan melalui media elektronik yang didukung 

oleh media sosial. Dalam praktiknya bertransaksi dengan sistem Pre-Order 

akan menimbulkan sebuah perjanjian. Menurut Munir Fuady istilah 

perjanjian itu sendiri merupakan istilah kesepadanan dari bahasa Belanda 

yaitu overenkomst atau agreement dalam bahasa Inggris32.  Menurut Kamus 

Hukum perjanjian adalah persetujuan, pemufakatan dua pihak untuk 

melaksanakan sesuatu.33
 Pasal 1338 KUHPer tentang asas kebebasan 

berkontrak menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat 

ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena 

alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan persetujuan harus 

dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1313 KUHPer menjelaskan bahwa 

suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. 

Penjabaran khusus terhadap kedudukan atas perjanjian Pre-Order 

yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dimungkinkan 

kepada siapapun untuk melakukan perikatan hukum tanpa batasan tertentu 

selama disepakati oleh para pihak yang saling mengikatkan dirinya satu 

                                                           
32 Munir Fuady, Hukum Kontrak ( Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis ), (Bandung : Citra 

Aditya Bakti, 2001) ,hal 2 
33 Subekti, Kamus Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005), hal.89. 
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sama lain, dengan penjabaran tersebut makan konsekuensi pembelian 

dengan menggunakan jenis Pre-Order dimungkinkan secara hukum positif 

(KUHPerdata), untuk dilakukan secara sistematis tertulis untuk selanjutnya 

menjadi bukti pemenuhan prestasi diantara pihak pihak yang mengikatkan 

dirinya dalam perjanjian pembelian.34 

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengandung unsur subjektif dan 

unsur Objektif dengan uraian sebagai berikut : 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

c. Suatu hal tertentu 

d. Suatu sebab yang halal 

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dalam pemenuhan unsur 

perjanjian tidak baku merupakan hal wajib dibuktikan terlebih dahulu 

sebelum dimuatnya ketentuan-ketentuan lain yang dikehendaki, apabila 

imlementasi dalam sebuah kajian pembelian Pre-Order dilakukan maka 

letak pertanggungjawaban perdata terletak pada pemesan maupun penyedia, 

dikarenakan hal yang sangan mungkin untuk adanya upaya kesengajaan 

maupun kelalaian, jika hal ini terjadi maka perlu pembuktian berlanjut untuk 

menetukan letak kesalahan perdata yang selanjutnya dipertanggugjawabkan. 

Pelaku usaha dan konsumen diberi kesempatan yang sebesar-besarnya 

untuk menentukan sendiri isi perjanjian mereka sesuai asas kebebasan 

berkontrak. Namun, yang perlu diperhatikan adalah ketepatan dalam 

                                                           
34 Muh. Hikmat Sudiadi, Jurnal Hukum : Unsur Accidentalia Dalam Pembelian Pre-Order 

Korelasinya Dengan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, 

(Bandung : Universitas Pasundan Bandung, 2010), hal. 6 
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pemenuhan prestasi antara kedua belah pihak segera setelah kesepakatan 

tercapai.35 

Kelanjutan dari sebuah perjanjian akan peneliti ulas lebih dalam 

dengan menggunakan Hukum Positif mengenai resiko dari sistem Jual Beli 

Pre-Order. Berkaitan dengan adanya perjanjian maka juga akan di ulas 

dengan Legal Contract yang mengikat penjual dan pembeli, bagaimana 

dengan klausula dari Legal Contract lalu bagaimana Hukum Positif 

memberikan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha. Pre-Order dikaitkan 

dengan perjanjian karena dalam setiap transaksi tersebut pasti akan terjadi 

permufakatan yang akan disetujui oleh pelaku usaha dan konsumen 

2. Undang-undang Perlindungan Konsumen. 

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama, 

berdasarkan 5 (lima) asas yang relavan dalam pembangunan nasional yaitu: 

a. Asas manfaat yang dimaksud untuk mengamanatkan bahwa segala 

upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen dan pelaku 

usaha secara keseluruhan. 

b. Asas keadilan dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil. 

                                                           
35 Indra Kirana, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalamtransaksi 

Jual Beli Secara Online Dengan Pembayaran Melalui Paypal:E-Journal Graduate Unpar, Vol. 1, 

no. 2 (Bandung : Unpar, 2014), hal. 51 
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c. Asas keseimbangan dimaksud untuk memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. 

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksud untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam 

penggunaan pemakaian, pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau digunakan. 

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

menyelenggarakan perlidungan konsumen serta negara yang 

menjamin kepastian hukum.36 

Asas manfaat ini selaras dengan asas dalam hukum islam, maka dari 

itu tidak hanya seorang konsumen yang diharuskan menerima manfaat dari 

apa yang dia terima namun juga pelaku usaha juga berhak menerima 

manfaat dari transaksi atau dari pesanan yang telah dilakukan. 

Meskipun Undang-undang tersebut merupakan undang-undang 

perlindungan konsumen, namun didalamnya juga tertuang mengenai pelaku 

usaha yang juga dapat memperjuangkan haknya ketika masalah 

menghampiri. 

Perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan 

pelaku usaha, hal ini beralasan mengingat kedudukan konsumen yang 

timpang dengan pelaku usaha, seperti misalnya salah satu faktor dalam 

pembelian barang secara online dimana daya tawar ( bargaining position ) 

                                                           
36 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta:PT 

Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 25-26 
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yang dimiliki konsumen masih rendah. Namun dalam hal ini kedua pihak 

harus dilandasi dengan itikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli 

online. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen dalam pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, 

dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran 

sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau 

jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari 

itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri sepautnya dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik 

apabila tebukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen 

bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur 

dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa 

yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima 

pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar 

barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan 

hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk 

membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk 

rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang 

konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan 

hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. 
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F. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, 

berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini. Tujuan kajian ini adalah untuk menghindari plagiasi dan 

tidak ada persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain.  

1. Skripsi yang ditulis oleh Anita Priska Situmorang dengan judul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha atas Perjanjian 

Pembiayaan Dana Tunai dengan Jaminan BPKB di Lembaga Pembiayaan 

Konsumen PT. Sinarmas Multifinance  Cabag Surakarta” yang dikeluarkan 

oleh Fakultas Syariah Dan Hukun Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, perbedaan didalam skripsi ini dijelaskan tentang perlindungan 

hukum terhadap tindakan konsumen yang tidak beritikad baik dengan 

jaminan barang berupa BPKB, namun penelitian yang peneliti lakukan itu 

menyoroti pada resiko terhadap transaksi sitem Pre-Order yang tidak ada 

jaminan apapun sehingga dapat merugikan Pelaku Usaha, sedangkan 

persamaannya terletak pada fokus Perlindungan Hukum.37 

2. Skripsi yang ditulis Rusdiyah Fahma dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Akad Jual Beli Pre-Order Di Toko Online Khanza” yang 

dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogayakarta. Perbedaan didalam skripsi ini dijelaskan akad 

Pre-Order yang samakan dengan akad salam dalam jual beli online tersebut 

                                                           
37 Anita Priska Situmorang, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha atas Perjanjian 

Pembiayaan Dana Tunai dengan Jaminan BPKB di Lembaga Pembiayaan Konsumen PT. 

Sinarmas Multifinance  Cabag Surakarta, Skripsi, (Semarang:Universitas Negeri Semarang, 2016), 

hal. 9 
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ditinjau dari segi hukum islam sehingga diketahui status akad itu, sedangkan 

dalam penelitian ini mengarah pada perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha 

yang menerapkan sistem Pre-Order apabila nanti Konsumen tidak 

melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran, sedangkan 

persamaannya terletak pada sistem akad yang diterapkan yakni Pre-Order.38 

3. Skripsi yang ditulis Bayu Adi Nugroho dengan judul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet” yang 

dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Perbedaan didalam skripsi ini dijelaskan tentang keabsahan metode jual beli 

yang menggunakan penawaran gambar atau order form sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan mengarah pada sistem penjualan Pre-Order 

dimana antara Penjual dan Pembeli sudah terjadi kesepakatan melalui 

sebuah media elektronik maupun sosial media, serta resikonya apabila 

barang yang telah di order / di pesan tidak diambil oleh pembeli, sedangkan 

persamaannya terletak pada fokus Perlindungan Hukum.39 

4. Skripsi yang ditulis Muhammad Khadafi dengan judul “Perlindungan 

Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-commerce” yang 

dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta. Perbedaan didalam skripsi dijelaskan bahwa 

perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan transaksi jual beli 

melalui layanan internet (E-commerce) dan lebih mengarah pada 

                                                           
38 Rusdiyah Fahma, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre-Order Di Toko 

Online Khanza, Skripsi, (Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 

hal. 12 
39 Bayu Adi Nugroho, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual 

Beli Melalui Internet, Skripsi, (Yogyakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), hal. 15 



48 

 

pemenuhan hak dan kewajiban dari penjual ke pembeli serta antisipasi 

terhadap penipuan yang dilakukan oleh penjual melalui internet, sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan itu lebih mengarah pada resiko yang 

diterima pelaku usaha apabila barang pesanan yang di pesan oleh pembeli 

dan bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usahanya, sedangkan 

persamaannya terletak pada transaksinya yang menggunakan Internet.40 

5. Skripsi yang ditulis Sandi Akmali dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi 

Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Bisnis Multi Level Marketing Investasi 

Dana” yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perbedaan didalam skripsi ini 

dijelaskan bagaimana Praktik MLM yang dilakukan oleh perusahaan terkait 

transaksinya yang berupa investasi dan perlindungan hukum bagi konsumen 

dan pelaku usaha, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mengarah 

pada perlindungan kepada Pelaku Usaha. Dalam skripsi ini dituangkan pula 

bagaimana tanggung jawab perusahaan terkait apabila ada resiko yang 

diterima konsumen sehingga hal itu menginspirasi peneliti untuk meneliti 

bagaimana perlindungan hukum apabila resiko justru menimpa pada Pelaku 

Usaha, sedangkan persamaannya terletak pada fokus Perlindungan 

Hukum.41

                                                           
40 Muhammad Khadafi, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-

commerce, Skripsi, (Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hal. 13 
41 Sandi Akmali, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Bisnis 

Multi Level Marketing Investasi Dana, Skripsi, (Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2016), hal. 12 
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