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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian 

1.  Sejarah Berdirinya PT. Smithindo 

PT. Smithindo adalah perusahaan yang bergerak pada produk fashion. 

Tepat pada tanggal 8 Januari 2011, Smith mengawali kiprahnya di industry 

retail fashion dengan membuka sebuah toko di Jalan Sultan Agung. 

Didirikan oleh 3 orang sahabat yang bernama Ramadana, Arian dan Agung. 

 

 

 

Gambar 3.1. Logo perusahaan PT. Smithindo 

Ide awal terbentuknya logo titik 3 ini karena ke 3 sahabat tersebut 

memiliki postur tubuh yang gemuk dan melambangkan perut mereka yang 

bulat. Tapi filosofi yang paling penting adalah lingkaran melambangkan 

sebuah kesempurnaan yang tidak pernah putus. Tidak ada satu garis pun di 

dalam lingkaran yang memutus arus yang satu ke yang lain,dan apabila 

analogi ini kita masukan ke dalam bisnis smith maka kesempurnaan bisnis 

yang terus berjalan ini dicari sembari berharap bisnis akan terus berjalan 

dan menjadi warisan/legacy untuk semua orang.   
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Pada tahun 2012-2013 Arian dan Agung memutuskan keluar dan 

Ramadana menjadi pemilik tunggal. Pada tanggal 5 Oktober 2013 

Ramadana memutuskan untuk membuat perusahaan berbentuk badan 

hukum yang bernama PT. Smithindo dengan pemilik Ramadana dan Ade19. 

Berangkat dari persaingan bisnis retail modern yang akan semakin 

ketat, PT. Smithindo perlu mempunyai konsep yang lebih kuat, jelas, 

konsisten, terarah dan meluaskan pasarnya. Dengan semakin canggihnya 

teknologi yang dapat dipakai melalui sistem online, yang mampu untuk 

mengatur sistem penjualan, sistem stock barang, expired barang dan sistem 

pemasaran, akhirnya PT. Smithindo ini membentuk sebuah e-commerce 

atau electronic commerce yang diaplikasikan melalui sebuah website 

development yang akhirnya berkembang sampai saat ini menggunakan 

aplikasi lain, yaitu Whats App, Line@ dan Instagram. 

2.  Struktur Organisasi PT. Smithindo 

Struktur organisasi disesuaikan dengan tugas dan fungsi kerja 

manajemen yang ada di PT. Smithindo dengan tetap mengedepankan 

kebersamaan untuk memperoleh dan memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi pelanggan (konsumen). Dengan struktur kerja yang baik diharapkan 

akan terjalin kerjasama antar karyawan. 

 

                                                
19Wawancara dengan Bapak Luky selaku Manajer Area di kantor PT. Smithindo, pada hari Senin tanggal 19 

Februari 2018, pukul 09.00 WIB 
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Bagan 4.1.  Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Manajemen PT. Smithindo 

Tugas dan fungsi masing-masing Jabatan dan Bagian dapat dijabarkan 

sebagai berikut 20: 

a.   Direktur 

1). Bertanggungjawab atas aktivitas perusahaan dan kelancaran usaha 

perusahaan. 

2). Memimpin aktivitas perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan yang 

telah ditetapkan. 

                                                
20 Ibid 
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3). Merencanakan dan membuat program di semua sistem yang ada 

dalam perusahaan dan mengkoordinasikannya. 

4).  Mengarahkan semua unit kerja pada tujuan perusahaan. 

b.   Bagian Keuangan: 

1). Mengusahakan dan menjaga kelancaran arus finansial beserta 

pembuatan laporan. 

2).  Mengawasi kegiatan setoran dan administrasi umum sehingga dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan baik dan efisien. 

3).  Mengadakan tata cara administrasi keuangan. 

4).  Membuat laporan keuangan. 

c.    Kepala Bagian Operasional 

1).  Bertanggungjawab atas operasional perusahaan secara keseluruhan. 

2).  Menyusun semua rencana pemasaran untuk jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

3).  Mengadakan pengawasan jalannya operasi perusahaan. 

4).  Membantu hubungan baik dengan sesama pengusaha, retail dan lain-

lain. 

d.   Koordinator Cabang 

1). Bertanggungjawab atas operasional perusahaan secara keseluruhan 

di Kantor Cabang. 

2). Menyusun semua rencana pemasaran untuk jangka pendek maupun 

jangka panjang di Kantor Cabang. 
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3).  Mengadakan rekruitmen karyawan di Kantor Cabang. 

4). Mengadakan pengawasan jalannya kegiatan operasional di Kantor 

Cabang. 

5).  Membantu hubungan baik dengan sesama pengusaha, retail dan lain-

lain. 

e.  Customer Service 

1).  Bertanggungjawab atas operasional pada toko dan promosi online 

melalui Instagram dan website. 

2). Menginventarisasi dan menginput ke dalam menu program seluruh 

barang yang masuk dan keluar. 

3). Melakukan segala kegiatan operasional pengiriman paket barang 

sesuai prosedur yang ditetapkan. 

4).  Melaporkan seluruh kegiatan administrasi counter. 

f.   Bagian Gudang 

1). Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyimpanan barang 

2). Mengkoordinir segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional 

penyimpanan barang. 

3). Melakukan pengawasan kegiatan operasional penyimpanan barang. 

4). Melaporkan seluruh kegiatan operasional penyimpanan barang. 

g.   Bagian Produksi 

1).  Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan produksi. 



46 

 

2). Mengkoordinir segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional 

produksi barang. 

3). Melakukan pengawasan jalannya kegiatan operasional produksi 

barang dan distribusinya. 

4). Melaporkan seluruh kegiatan operasional produksi barang. 

h.    Bagian Kurir 

1). Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan antar barang dari 

gudang ke pihak penerima barang. 

2).  Menyusun semua rencana kegiatan antar barang dari gudang ke 

pihak penerima barang. 

3). Mengadakan pengawasan jalannya kegiatan operasional kegiatan 

antar barang dari gudang ke pihak penerima. 

4).  Melaporkan seluruh kegiatan operasional antar barang. 

3.  Proses Kegiatan Jual Beli Online di PT. Smithindo  

Proses kegiatan jual beli online di PT. Smithindo meliputi enam tahap 

kegiatan, yaitu: 

a. Tahap Promosi dan Informasi 

Pada tahap ini, Customer Service menginformasikan barang di Instagram 

dan mengupload materi promo di Instagram Store masing-masingdaerah 

dengan membuat katalog barang yang dijual. 
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b. Tahap Order dan Interaksi Konsumen  

Pada tahap ini, Customer Service menerima interaksi customer pasca post 

materi promo. Pada tahap ini pula terjadi penentuan keputusan membeli, 

apabila jadi membeli, maka lanjut kepemberian format order oleh admin, 

apabila tidak jadi membeli kembali keanalisis interaksi customer untuk 

push selling. 

Format Order sebagai berikut: 

NAMA     :  

ALAMAT LENGKAP   :  

(RT/RW,KEC,KEL,KOTA/KAB) 

NO HP / TLP   :  

ALAMAT EMAIL    :  

ORDER PRODUK   :  

(NamaProduk / Size / Qty) 

(NamaProduk / Size / Qty) 

PILIH PENGIRIMAN  :  

JNE ( OKE / REG / YES ) 

RINCIAN ORDER 

1. ORDER PRODUK  : 

(Nama Produk/ Size / Harga) 

(Nama Produk / Size / Harga) 

2. ONGKIR     : 

3. TOTAL     :  

Silahkan melakukan pembayaran ke 

MANDIRI  : (..........................) a.n.......................... 

BCA   : (..........................) a.n.......................... 
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Note:  

1. Konfirmasi pembayaran paling lambat pukul 16.00. 

Setelah konfirmasi, barang dikirim hari ini pukul 17.00. 

2. Jika pembayaran lebih dari jam yang telah ditentukan, maka 

pengiriman barang dilakukan besok pada pukul 17.00 

3. Jika tidak ada konfirmasi pembayaran, maka order di anggap hangus 

dan harus melakukan order ulang. 

Harap konfirmasi ya kak jika sudah melakukan pembayaran, dan 

sertakan juga bukti transfernya. Terimakasih:) 

 

c. Tahap Pembayaran 

Pada tahap ini, pengecekan pembayaran dilakukan bagian Customer 

Service ke nomor rekening toko. Seluruh transaksi pembayaran baik melalui 

Bank Mandiri maupun BCA dilakukan pengecekan terhadap bukti atau resi 

pengiriman dari konsumen sesuai harga barang yang dipesan. Setelah 

pembayaran dinyatakan valid dan sudah masuk, kemudian memberikan 

informasi ke bagian gudang untuk mencari ketersediaan barang yang 

dipesan.  

d. Tahap Pengecekan Ketersediaan Barang 

Pada tahap ini, dilakukan pengecekan ketersediaan barang di revota. 

Apabila barang ada, dilanjutkan dengan pengambilan barang di gudang dan 

melakukan persiapan pengepakan barang untuk dikirim ke alamat 

konsumen.  

e. Tahap Pengiriman Barang 

Pada tahap ini, dilakukan packing barang yang sudah dipesan dan 

pembayaran dari konsumen sudah dipastikan masuk, kemudian barang 
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dikirim menggunakan jasa pengiriman. Setelah itu memberi informasi 

kepada konsumen tentang nomor bukti pengiriman barang. 

Format bukti pengiriman  kepada konsumen sebagai berikut : 

Hallo kak , ini no resinya (....................................), pengiriman pake kurir 

JNE, dan untuk pengecekan resi kakak bisa cek di https://rajaongkir.com/ 

(klik “lacak paket”). 

Terima kasih sudah belanja, ditunggu orderan selanjutnya ;)  

 

f. Tahap Penerimaan Barang / Komplain 

Pada tahap ini, konsumen menerima barang yang dipesan melalui jasa 

pengiriman barang dan menerima resi pengiriman atau tanda terima dari 

konsumen bahwa barang yang dipesan sudah dipastikan diterima, kemudian 

menghubungi kembali konsumen untuk memberitahukan apakah barang 

yang dipesan sudah diterima. Jika ada komplain dari konsumen, akan 

diterima jika tidak lebih dari 3 hari setelah barang diterima dan pihak 

customer service segera menindak lanjuti. 

4.  Beberapa Kasus yang Terjadi di PT. Smithindo dan Penyelesaiannya 

Ada 12 kasus barang yang dipesan tidak sesuai pesanan di PT. 

Smithindo dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini dan penyelesaiannya 

telah ditangani langsung oleh pihak PT. Smithindo sebagai tanggungjawab 

pelaku usaha21. Berdasarkan hasil penelitian, ada 5 kasus yang berada pada 

wilayah Semarang dan sekitarnya yang dapat dikonfirmasi peneliti, 

                                                
21Wawancara dengan Bapak Luky selaku Manager Area PT Smithindo Bandung, pada hari Sabtu tanggal 15 

Oktober 2017, pukul 11.00 WIB 

https://rajaongkir.com/
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dikarenakan dekat dengan daerah tempat tinggal peneliti, sedangkan 7 kasus 

lain berada di wilayah luar Jawa Tengah. Berikut contoh kasus yang terjadi 

wilayah Semarang dan sekitarnya adalah: 

a. Barang pesanan yang tidak sesuai dengan design, dialami oleh Narendra 

Mahardika beralamatkan di Jalan Duku Raya Nomor 45 Kota Semarang 

pada bulan Juli 2016, memesan barang berupa 1 stel kaos jenis Polo 

Shirt Short Basic dan topi Polo Cap dengan warna abu – abu dan ukuran 

all size dengan seharga Rp. 240.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu 

Rupiah).  

Pemesanan barang kaos jenis Polo Shirt Short Basic dan topi Polo Cap 

sudah sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku dan telah 

dilakukan pembayaran melalui transfer BCA. Paket barang pesanan 

berupa kaos jenis Polo Shirt Long Basic dan topi Polo Cap telah 

dikirimkan sesuai jadwal pengiriman. Paket tersebut dikirim melalui 

jasa paket JNE dan telah sampai ke Semarang. Barang dicek dan dikirim 

kurir ke alamat konsumen. Pada waktu itu, kurir bertemu dengan 

konsumen yakni Narendra Mahardika dan konsumen langsung 

membuka paket, tanpa membuka kaos yang masih terkemas plastik. 

Ketika dibuka pada 6 hari berikutnya, ternyata mendapati warna pada 

design kaos yang tidak sesuai pesanan, terutama pada garis warnanya. 

Hal ini akhirnya dilaporkan ke pihak pelaku usaha melalui Contact 

Person Aduan Line dan Whats Apps ke 08772971XXX. Pelaku usaha 
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pun melakukan investigasi untuk mencari tahu kebenaran akan laporan 

barang yang tidak sesuai pesanan tersebut. Setelah melakukan 

investigasi, ternyata memang benar paket barang berupa kaos jenis Polo 

Shirt Short Basic pada designnya tidak sesuai pesanan yakni pada garis 

warnanya. Kemudian pihak pelaku usaha menindaklanjuti atas 

kesalahan design kaos yang dipesan tersebut, dengan menjelaskan 

kepada konsumen bahwa untuk barang yang tidak sesuai pesanan 

sebenarnya dapat ditukar dengan mengirim kembali barang yang telah 

diterima tersebut dan ditukar barang dengan design yang sesuai pesanan, 

jika komplain dilakukan sebelum batas kurang dari 3 hari setelah barang 

diterima sesuai dengan ketentuan dan kebijakan dalam prosedur 

operasional pemesanan barang bagian Kebijakan Penukaran Barang 

Produk Online Store pada katalog penawaran pelaku usaha.  

Peneliti mencoba konfirmasi (cross check) ke konsumen yang 

mengalami kerugian akibat pemesanan barang tersebut setelah satu 

minggu wawancara dengan pihak manajemen pelaku usaha. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui kebenaran informasi yang diperoleh dari 

pihak manajemen perusahaan.  

Konfirmasi dengan Narendra Mahardika yang telah mengalami kasus 

barang yang dipesan tidak sesuai pesanan. Berdasarkan keterangan yang 

diperoleh dari hasil wawancara Peneliti dengan Narendra Mahardika di 

kediamannya, sebagai karyawan bagian Humas salah satu perusahaan 
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swasta di Kota Semarang, diketahui bahwa kasus barang yang dipesan 

tidak sesuai pesanan dari PT. Smithindo berupa kaos jenis Polo Shirt 

Short Basic dan topi Polo Cap pada tahun 2016 yang lalu benar 

adanya22. Beliau memesan kaos jenis Polo Shirt Short Basic dan topi 

Polo Cap, karena memang sudah seringkali memesan kaos secara 

online. Ketika barang pesanan sampai ke rumah, beliau tidak langsung 

membuka kaos yang masih terbungkus plastik, tetapi hanya menerima 

dan menandatangani resi kiriman dari JNE. Ternyata ketika dibuka kaos 

pesanannya pada 6 hari berikutnya, kaos tersebut tidak sesuai pesanan 

terutama pada garis warna designnya. Hal ini kemudian dilaporkan ke 

pihak perusahaan melalui Contact Person Aduan Line dan Whats 

Appske 08772971XXX. Pihak pelaku usaha menjelaskan bahwa untuk 

barang yang tidak sesuai pesanan dapat ditukar dengan mengirim 

kembali barang yang telah diterima tersebut dan ditukar barang dengan 

design yang sesuai pesanan, jika komplain dilakukan sebelum batas 

kurang dari 3 hari setelah barang diterima sesuai dengan ketentuan dan 

kebijakan dalam prosedur operasional pemesanan barang bagian 

kebijakan penukaran barang Produk Online Store pada katalog 

penawaran perusahaan, sedangkan barang yang dipesan baru dibuka 6 

hari berikutnya. Menurut beliau, seharusnya pelaku usaha 

                                                
22Hasil Wawancara Peneliti dengan Narendra Mahardika di Jalan Duku Raya Nomor 45 Kota Semarang pada 

hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 pukul 10.00 WIB 
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bertanggungjawab atas pesanan barang yang tidak sesuai pesanan dan 

menindaklanjuti atas kesalahan design kaos yang dipesan tersebut, 

dengan cara mengganti kaos yang tidak sesuai pesanan tersebut dengan 

meminta kirim kembali untuk diganti dengan kaos berdesign sesuai 

pesanan. Tetapi hal ini tidak dilakukan, hanya menjelaskan bahwa untuk 

barang yang tidak sesuai pesanan dapat ditukar dengan mengirim 

kembali barang yang telah diterima tersebut dan ditukar barang dengan 

design yang sesuai pesanan, jika komplain dilakukan sebelum batas 

kurang dari 3 hari setelah barang diterima sesuai dengan Kebijakan 

Penukaran Barang Produk Online Store pada katalog penawaran. 

b. Barang pesanan yang tidak sesuai ukuran, dialami oleh Adisti Pinastika 

beralamatkan di Jalan Jomblang Timur Nomor 415 Kota Semarang pada 

bulan Desember 2016, memesan barang berupa 1 stel kaos jenis Long 

Sleve warna biru dan ukuran XL seharga Rp. 125.000,00 (Seratus Dua 

Puluh Lima Ribu Rupiah).  

Pemesanan barang kaos jenis Long Sleve warna biru dan ukuran XL 

sudah sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku dan telah 

dilakukan pembayaran melalui transfer BCA. Paket barang pesanan 

berupa kaos jenis LongSleve warna biru dan ukuran XL telah dikirimkan 

sesuai jadwal pengiriman yakni 3 hari setelah pemesanan. Paket tersebut 

dikirim melalui jasa pengiriman JNE dan telah sampai ke Semarang. 

Barang dicek dan dikirim kurir ke alamat konsumen. Pada waktu itu, 
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kurir tidak bertemu langsung dengan konsumen, tetapi dengan orangtua 

konsumen di rumahnya, tanpa membuka kaos yang masih terkemas 

plastik. Ketika itu konsumen sedang pergi ke luar daerah. Setelah 2 hari 

berikutnya, konsumen baru membuka kaos pesanannya, ternyata 

mendapati ukuran kaos yang tidak sesuai pesanan,  konsumen memesan 

XL namun diterima ukuran L. Hal ini akhirnya dilaporkan ke pihak 

pelaku usaha melalui Contact Person Aduan Line dan Whats Apps ke 

08772971XXX. Pelaku usaha pun melakukan pengecekan atas kejadian 

tersebut dan menjelaskan bahwa untuk penukaran kaos sesuai yang 

dipesan, persediaan (stock) barangnya tinggal yang berukuran L. Sesuai 

dengan ketentuan dalam prosedur pemesanan barang bagian penukaran 

barang produk online store pada katalog penawaran, bahwa jika barang 

yang dipesan tidak sesuai pesanan, konsumen dapat melakukan 

komplain, dan pihak pelaku usaha menawarkan untuk dilakukan 

penukaran barang (return) atau penukaran uang kembali (refund), tetapi 

untuk biaya pengiriman balik barang dibebankan pada konsumen. 

Peneliti mencoba konfirmasi kepada konsumen yang mengalami 

kerugian setelah satu minggu wawancara dengan pelaku usaha. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui kebenaran informasi yang diperoleh dari 

pihak manajemen perusahaan.  

Konfirmasi dengan konsumen yang telah mengalami kasus barang yang 

dipesan tidak sesuai ukuran. Berdasarkan keterangan yang diperoleh 
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dari hasil wawancara Peneliti dengan konsumen di kediamannya, 

diketahui bahwa kasus barang yang dipesan tidak sesuai ukuran dari 

pelaku usaha berupa kaos jenis Long Sleve warna biru dengan ukuran 

XL pada tahun 2016 benar adanya23. Beliau memesan kaos jenis Long 

Sleve warna biru dan ukuran XL, dengan harapan tepat waktu sesuai 

pesanan, karena memang sudah seringkali membeli kaos dengan pelaku 

usaha secara online. Ketika barang pesanan sampai ke rumah, beliau 

memang sedang tidak berada di rumah dan tidak langsung membuka 

kaos yang masih terbungkus plastik. Ternyata ketika dibuka kaos 

pesanannya pada 2 hari berikutnya, kaos tersebut ukurannya tidak sesuai 

pesanan. Hal ini kemudian dilaporkan ke pihak pelaku usaha melalui 

Contact Person Aduan Line dan Whats Apps ke 08772971XXX. Pelaku 

usaha hanya menjelaskan bahwa ukuran kaos XL yang dipesan stock 

nya telah habis dan tidak diproduksi lagi, yang tersisa hanya ukuran L 

dan sesuai dengan kebijakan penukaran barang produk online store pada 

katalog penawaran, bahwa jika barang yang dipesan tidak sesuai 

pesanan, konsumen dapat melakukan komplain, dan pihak PT. 

Smithindo menawarkan untuk dilakukan penukaran barang (return) atau 

penukaran uang kembali (refund). 

                                                
23Hasil Wawancara Peneliti dengan Adisti Pinastika di Jalan Jomblang Timur Nomor 415 Kota Semarang pada 

hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 pukul 16.00 WIB 
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Menurut beliau, seharusnya pihak pelaku usaha bertanggungjawab atas 

pesanan barang yang tidak sesuai tersebut, dengan mengganti kaos 

(return) yang tidak sesuai pesanan tersebut dengan ukuran kaos yang 

dipesan dan biaya kirim barang tersebut tidak dibebankan pada 

konsumen. Setelah kejadian tersebut, beliau terpaksa menerima. 

c. Barang pesanan yang kualitasnya kurang baik, dialami oleh Ajeng 

beralamatkan di Jalan Sendang 2 Tegalsari Kota Semarang pada bulan 

Oktober 2017, yang memesan berupa 1 stel jaket jenis Crew Neck warna 

merah dan ukuran all size seharga Rp. 220.000,00 (Dua Ratus Dua 

Puluh Ribu Rupiah).  

Pemesanan jaket jenis Crew Neck warna merah ke pelaku usaha sudah 

sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku dan telah dilakukan 

pembayaran melalui transfer BCA. Paket barang pesanan berupa jaket 

jenis Crew Neck warna merah telah dikirimkan sesuai jadwal 

pengiriman. Paket tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE dan 

telah sampai ke Semarang. Barang dicek dan dikirim kurir ke alamat 

konsumen. Pada waktu itu, kurir bertemu langsung dengan konsumen, 

tetapi konsumen tidak langsung mengecek barang yang telah sampai 

tersebut. Setelah seminggu jaket dikenakan, konsumen menyadari 

bahwa kualitas jahitan pada lengan kiri sisi bawah kurang bagus dan 

tidak seimbang dengan bagian kanannya. Hal ini akhirnya dilaporkan ke 

pelaku usaha melalui Contact Person Aduan Line dan Whats Apps ke 
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08772971XXX. Pelaku usaha pun menindaklanjuti dengan melakukan 

investigasi pada bagian produksi perusahaannya dan menjelaskan 

bahwa jaket yang dipesan, tidak dapat ditukar kembali sesuai dengan 

ketentuan dan kebijakan penukaran barang produk online store pada 

katalog penawaran, bahwa jika barang yang dipesan tidak sesuai 

pesanan, konsumen dapat melakukan komplain, jika kondisi fisik 

produk masih dalam keadaan layak, bersih dan belum pernah terpakai 

selama batasan waktu 3 hari, barulah pihak pelaku usaha menawarkan 

untuk dilakukan penukaran barang (return) atau penukaran uang 

kembali (refund). 

Peneliti mencoba konfirmasi ke konsumen yang mengalami kerugian 

akibat pemesanan barang tersebut satu minggu setelah wawancara 

dengan pihak manajemen pelaku usaha. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui kebenaran informasi yang diperoleh dari pihak manajemen 

perusahaan.  

Konfirmasi dengan konsumen tersebut, berdasarkan keterangan yang 

diperoleh dari hasil wawancara Peneliti dengan konsumen di 

kediamannya, diketahui bahwa kasus barang yang kualitasnya kurang 

baik dari PT. Smithindo berupa jaket jenis Crew Neck warna merah pada 

tahun 2017 yang lalu benar adanya24. Beliau memesan kaos jenis Longs 

                                                
24Hasil Wawancara Peneliti dengan Ajeng Azhalea beralamatkan di Jalan Sendang 2 Tegalsari Kota Semarang 

pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 pukul 16.00 WIB 
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Leeve warna biru dan ukuran XL, dengan harapan tepat waktu sesuai 

pesanan, yakni 3 hari setelah pemesanan, karena memang sudah 

seringkali membeli secara online dengan pelaku usaha. Ketika barang 

pesanan sampai ke rumah dan diterima, beliau tidak langsung membuka 

jaket yang masih terbungkus plastik. Ternyata ketika dibuka, dan 

dikenakan, ditemui kualitas jahitan pada lengan kiri sisi bawah kurang 

bagus dan tidak seimbang dengan bagian kanannya. Hal ini kemudian 

dilaporkan ke pihak pelaku usaha melalui Contact Person Aduan Line 

dan Whatsapps ke 08772971XXX. Atas kesalahan tersebut, Pihak 

pelaku usaha menindaklanjuti dengan melakukan investigasi pada 

bagian produksi perusahaannya, kemudian menjelaskan bahwa jaket 

yang dipesan, tidak dapat ditukar kembali sesuai dengan ketentuan dan 

kebijakan penukaran barang produk online store pada katalog penawara, 

bahwa jika barang yang dipesan tidak sesuai pesanan, konsumen dapat 

melakukan komplain, jika kondisi fisik produk masih dalam keadaan 

layak, bersih dan belum pernah terpakai selama batasan waktu 3 hari, 

barulah pihak PT. Smithindo menawarkan untuk dilakukan penukaran 

barang (return) atau penukaran uang kembali (refund). Pelaku usaha 

juga berjanji akan selalu memperhatikan bagian produksi pada 

perusahaannya.  

Menurut beliau, seharusnya pelaku usaha bertanggungjawab atas 

kualitas barang yang kurang baik tersebut, tidak hanya memberikan 
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penjelasan yang hanya berpihak pada perusahaannya, tetapi mengganti 

jaket yang kurang baik kualitasnya dengan barang dan harga yang sama. 

Setelah kejadian tersebut, beliau terpaksa menerima. 

d. Barang pesanan yang tidak sesuai jumlah pesanannya, dialami oleh 

Bapak Ari Prastowo  beralamatkan di SMP Negeri 1 Wedung 

Kabupaten Demak pada bulan Agustus 2017, memesan barang berupa 8 

kaos jenis T Shirt Baseball dengan warna merah dan ukuran all size 

untuk seragam tim lomba bola volley seharga Rp. 960.000,00 (Sembilan 

Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).  

Pemesanan barang kaos jenis T Shirt Baseball sudah sesuai dengan 

syarat dan prosedur yang berlaku dan telah dilakukan pembayaran 

melalui transfer BCA. Paket barang pesanan berupa kaos T Shirt 

Baseball telah dikerjakan dan dikirimkan sesuai jadwal pengiriman. 

Paket tersebut dikirim melalui jasa paket JNE dan telah sampai ke 

tujuan. Barang dicek dan dikirim kurir ke alamat konsumen. Pada waktu 

itu, kurir bertemu langsung dengan konsumen yakni Bapak Ari 

Prastowo dan konsumen langsung membuka paket. Ketika dibuka dan 

dihitung jumlahnya, ternyata mendapati kaos T Shirt Baseball warna 

merah yang dipesan hanya berjumlah 6. Hal ini akhirnya dilaporkan ke 

pihak pelaku usaha melalui Contact Person Aduan Line dan Whats App 

ske 08772971XXX. Pelaku usaha pun melakukan investigasi untuk 

mencari tahu kebenaran akan laporan barang yang tidak sesuai pesanan 
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tersebut. Setelah melakukan investigasi, ternyata memang benar paket 

barang berupa kaos T Shirt Baseball jumlah yang dikirim hanya 6. 

Kemudian pihak pelaku usaha menindaklanjuti atas kesalahan 

pengiriman barang yang dipesan tersebut, dengan menjelaskan kepada 

konsumen bahwa untuk barang yang tidak sesuai pesanan memang 

benar adanya dan terjadi kesalahan membaca pada penulisan pesanan 

dari bagian Customer Service ke bagian gudang dan pengiriman. Pihak 

pelaku usaha berjanji akan mengirim kembali kekurangan 2 stel kaos 

tersebut. 

Peneliti mencoba konfirmasi (cross check) ke konsumen yang 

mengalami kerugian akibat pemesanan barang, dua minggu setelah 

wawancara dengan pihak manajemen pelaku usaha. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui kebenaran informasi yang diperoleh dari pihak 

manajemen perusahaan.  

Konfirmasi dengan Bapak Ari Prastowo yang telah mengalami kasus 

barang yang dipesan tidak sesuai pesanan. Berdasarkan keterangan yang 

diperoleh dari hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Ari Prastowo di 

tempat kerjanya yakni SMP Negeri 1 Wedung Kabupaten Demak, 

sebagai guru yang memesan kaos untuk seragam tim bola volley di 

sekolahnya, diketahui bahwa kasus barang yang dipesan tidak sesuai 

pesanan dari pelaku usaha berupa kaos jenis T Shirt Basebal lpada tahun 
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2017 yang lalu benar adanya25. Beliau memesan kaos jenis T Shirt 

Baseball, dengan harapan akan sampai tepat waktu sesuai pesanan, 

karena akan digunakan pada lomba bola volley tingkat Kabupaten 

Demak dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan melalui PT. 

Smithindo secara online. Ketika barang pesanan sampai di sekolah, 

beliau langsung membuka paket pesanan dan menghitung jumlahnya. 

Ternyata ketika dibuka kaos pesanannya, kaos tersebut tidak sesuai 

pesanan yakni pada jumlah pesanannya, yang dipesan sejumlah 8 stel, 

tetapi yang dikirim hanya 6 stel. Hal ini kemudian dilaporkan ke pihak 

pelaku usaha melalui Contact Person Aduan Line dan WhatsApps ke 

08772971XXX. Pihak pelaku usaha menjelaskan bahwa untuk barang 

yang dipesan terjadi salah penulisan, dan hal ini terjadi pada bagian 

Customer Service ke bagian gudang serta pengiriman barang karena 

salah membaca. Komplain yang dilakukan oleh konsumen diterima dan 

pelaku usaha berjanji akan mengirim kembali kekurangan 2 stel barang 

yang dipesan tersebut, tetapi hal inipun merugikan kami karena 2 stel 

kaos yang dipesan tersebut pengirimannya kembali harus menunggu 3 

hari berikutnya, padahal kaos tim itu akan digunakan dalam lomba. 

e. Barang pesanan yang terjadi kerusakan pada cetak sablonnya, dialami 

oleh Ibu Sumarti beralamatkan di Jalan MT Haryono Nomor 96 

                                                
25Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Ari Prastowo di SMP Negeri 1 Wedung Kabupaten Demak pada hari 

Sabtu tanggal 10 Maret 2018 pukul 10.00 WIB 
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Ungaran Kabupaten Semarang pada bulan September 2017, memesan 

barang berupa 2 stel sweater fancy dengan warna biru seharga Rp. 

480.000,00 (Empat RatusDelapan Puluh Ribu Rupiah).  

Pemesanan barang 2 stel sweater fancy sudah sesuai dengan syarat dan 

prosedur yang berlaku dan telah dilakukan pembayaran melalui transfer 

BCA. Paket barang pesanan berupa 2 stel sweater fancy telah dikirimkan 

sesuai jadwal pengiriman. Paket tersebut dikirim melalui jasa paket JNE 

dan telah sampai ke alamat konsumen. Barang dicek dan dikirim kurir 

ke alamat konsumen. Pada waktu itu, kurir bertemu dengan konsumen 

yakni Ibu Sumarti dan konsumen langsung membuka paket sweater 

fancy yang masih terkemas plastik. Ketika dibuka, ternyata mendapati 

1 stel sweater fancy yang terkirim mengalami lengket cetakan sablonnya 

dengan plastik pembungkusnya. Hal ini akhirnya dilaporkan ke pihak 

pelaku usaha melalui Contact Person Aduan Line dan WhatsApps ke 

08772971XXX. Pelaku usaha pun melakukan investigasi untuk mencari 

tahu kebenaran akan laporan barang pesanan yang lengket cetakan 

sablonnya dengan plastik pembungkusnya tersebut. Setelah melakukan 

investigasi, ternyata memang benar terjadi kesalahan pada bagian 

produksi yakni paket barang berupa sweater fancy tersebut setelah 

dicetak sablon belum terlalu kering dan langsung dimasukkan ke plastik 

pembungkus sehingga sweater pada bagian sablon designnya bisa 

mengalami lengket dengan plastik pembungkusnya. Kemudian pihak 
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pelaku usaha menindaklanjuti atas kesalahan lengketnya design kaos 

dengan plastik pembungkusnya tersebut, dengan menjelaskan kepada 

konsumen bahwa untuk barang yang tidak sesuai pesanan sebenarnya 

dapat ditukar dengan mengirim kembali barang yang telah diterima 

tersebut dan ditukar barang yang sesuai pesanan, jika komplain 

dilakukan sebelum batas kurang dari 3 hari setelah barang diterima 

sesuai dengan ketentuan dan kebijakan penukaran barang produk online 

store pada katalog penawaran. 

Peneliti mencoba konfirmasi (cross check) ke konsumen yang 

mengalami kerugian akibat pemesanan barang, dua minggu setelah 

wawancara dengan pihak manajemen pelaku usaha. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui kebenaran informasi yang diperoleh dari pihak 

manajemen perusahaan.  

Konfirmasi dengan Ibu Sumarti yang telah mengalami kasus barang 

yang dipesan mengalami lengket cetakan sablonnya dengan plastik 

pembungkusnya. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil 

wawancara Peneliti dengan Ibu Sumarti di kediamannya, sebagai ibu 

yang ingin membelikan pakaian yang sama terhadap dua putri 

kembarnya, diketahui bahwa kasus barang yang dipesan berupa sweater 

fancy pada bulan September tahun 2017 yang lalu benar adanya26. 

                                                
26Hasil Wawancara Peneliti dengan Ibu Sumarti di Jalan MT Haryono 96 Ungaran Kabupaten Semarang pada 

hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 pukul 16.00 WIB 
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Beliau memesan sweater fancy, dengan harapan akan jadi tepat waktu 

sesuai pesanan, tetapi ketika barang pesanan sampai ke rumah, beliau 

langsung membuka sweater fancy yang masih terbungkus plastik, 

ternyata didapati 1 stel sweater fancy mengalami lengket cetakan 

sablonnya dengan plastik pembungkusnya. Hal ini langsung dilaporkan 

ke pihak pelaku usaha melalui Contact Person Aduan Line dan 

WhatsApps ke 08772971XXX. Pelaku usaha menjelaskan bahwa untuk 

barang yang tidak sesuai pesanan dapat ditukar dengan mengirim 

kembali barang yang telah diterima tersebut dan ditukar barang yang 

sesuai, jika komplain dilakukan sebelum batas kurang dari 3 hari setelah 

barang diterima sesuai dengan ketentuan dan kebijakan penukaran 

barang produk online store pada katalog penawaran pelaku usaha. 

Menurut beliau, seharusnya pihak pelaku usaha lebih teliti dengan 

melakukan pengecekan terhadap barang pesanan sebelum dikirim ke 

konsumen.  

B.   Pembahasan  

1. Pelaksanaan Tanggungjawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen pada 

Transaksi Jual Beli Online 

Dalam jual beli online, peristiwa yang dapat merugikan konsumen 

dapat terjadi dan tidak dapat dihindari oleh konsumen. Walaupun sudah 

adanya peraturan UU ITE dan UUPK untuk mencegah terjadinya suatu 
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peristiwa yang merugikan konsumen, tetapi jika terjadi sesuatu yang 

merugikan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha harus diberikan kepada 

konsumen. Sebagaimanatanggung jawab yang diartikan sebagai 

menanggung segala sesuatu atau membayar ganti rugi sesuai yang di alami. 

Berikut beberapa kasus yang di teliti ketika terjadi komplain dari 

konsumen PT. Smithindo; 

Kasus pertama, barang yang desainnya tidak sesuai pesananberupa 1 

stel kaos jenis Polo Shirt Short Basic dan topi Polo Cup dengan warna abu-

abu dan ukuran all sizeyang di alami oleh Narendra Mahardika. Pelaku 

usaha hanya menindaklanjuti atas kesalahan design kaos yang dipesan 

tersebut, dengan hanya menjelaskan kepada konsumen bahwa untuk barang 

yang tidak sesuai pesanan sebenarnya dapat ditukar dengan mengirim 

kembali barang yang telah diterima tersebut dan ditukar barang dengan 

desain yang sesuai pesanan, jika komplain dilakukan sebelum batas kurang 

dari 3 hari setelah barang diterima sesuai dengan ketentuan dan kebijakan 

dalam prosedur operasional pemesanan barang bagian Kebijakan Penukaran 

Barang Produk Online Store pada katalog penawaran. 

Kasus kedua, Adisti Pinastika memesan barang namuntidak sesuai 

ukuran berupa 1 stel kaos jenis Longs Leeve warna biru dan ukuran XL, saat 

di terima tenyata barang berukuran L. Kemudian pelaku pelaku usaha 

menjelaskan bahwa ukuran kaos yang dipesan, persediaan (stok) barangnya 

tinggal yang berukuran L. Sesuai dengan ketentuan dan kebijakan dalam 
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prosedur operasional pemesanan barang bagian Kebijakan Penukaran 

Barang Produk Online Store pada katalog penawaran pelaku usaha bahwa 

jika barang yang dipesan tidak sesuai pesanan, konsumen dapat melakukan 

komplain, dan pihak pelaku usaha menawarkan untuk dilakukan penukaran 

barang (return) atau penukaran uang kembali (refund), tetapi untuk biaya 

pengiriman balik barang dibebankan pada konsumen. 

Kasus ketiga, barang tidak kualitasnya kurang baik berupa 1 stel jaket 

jenis Crew Neck warna merah dan ukuran all size yang di alami oleh Ajeng, 

yakni kualitas jahitan pada lengan kiri sisi bawah kurang bagus dan tidak 

seimbang dengan bagian kanannya. Pelaku usaha melakukan investigasi 

pada bagian produksi perusahaannya dan menjelaskan bahwa jaket yang 

dipesan, tidak dapat ditukar kembali sesuai dengan ketentuan dan kebijakan 

penukaran barang produk online store pada katalog penawaran, bahwa jika 

barang yang dipesan tidak sesuai pesanan, konsumen dapat melakukan 

komplain, jika kondisi fisik produk masih dalam keadaan layak, bersih dan 

belum pernah terpakai selama batasan waktu 3 hari, barulah pihak pelaku 

usaha menawarkan untuk dilakukan penukaran barang (return) atau 

penukaran uang kembali (refund). 

Kasus keempat, barang tidak sesuai jumlah pesanan berupa kaos T 

Shirt Baseball warna merah yang dipesan hanya berjumlah 6 stelyang 

terjadi, yakni yang dipesan sejumlah 8 stel, tetapi yang dikirim hanya 6 stel 

yang di alami oleh Bapak Ari Prsatowo. Pelaku usaha dalam hal ini 
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menjelaskan terjadi salah penulisan, dan hal ini terjadi pada bagian 

Customer Service ke bagian gudang serta pengiriman barang karena salah 

membaca. Komplain yang dilakukan oleh konsumen diterima dan pelaku 

usaha berjanji akan mengirim kembali kekurangan 2 stel barang yang 

dipesan tersebut, ternyata hal inipun tetap merugikan konsumen karena 2 

stel kaos yang dipesan tersebut pengirimannya kembali harus menunggu 3 

hari berikutnya, padahal kaos tim itu akan digunakan dalam lomba. 

Kasus kelima, barang yang rusak cetakan sablonnya berupa 2 stel 

sweater fancy yang terjadi, yakni 1 stel sweater fancy yang terkirim 

mengalami lengket cetakan sablonnya dengan plastik pembungkusnya. 

Pelaku usaha dalam hal ini menjelaskan terjadi kesalahan pada bagian 

produksi yakni paket barang berupa sweater fancy tersebut setelah dicetak 

sablon belum terlalu kering dan langsung dimasukkan ke plastik 

pembungkus sehingga sweater pada bagian sablon desingnnya bisa 

mengalami lengket dengan plastik pembungkusnya. 

Berdasarkan penjelasan kasus yang terjadi dan hasil penelitian di atas. 

Dapat dilihat dari form order yang diberikan, pelaku usaha sebaiknya 

memperhatikan tentang syarat sahnya perjanjian yang diatur pada Pasal 

1320 KUH Perdata, yaitu: 

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
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3. suatu hal tertentu; 

4. suatu sebab yang halal. 

  Pada form order yang diberikan pelaku usha ini, ada satu syarat yang 

kurang didalamnnya. Pada Pasal 1320 KUH Perdata angka (2) menyatakan 

bahwa ”kecapakan untuk membuat suatu perikatan”. Cakap dalam arti disini 

adalah orang yang telah berusia 21 tahun atau orang yang belum genap 21 

tahun namun sudah menikah. Dalam form order tersebut kurang untuk 

meminta data tanggal lahir dari konsumen yang membeli suatu produk dari 

perusahaan. Syarat kedua tersebut merupakan syarat subjektif karena 

menyangkut dengan orang, jika syarat kecakapan tidak ada maka perjanjian 

tetap sah hanya saja dapat dibatalkan oleh salah satu pihak melalui 

pengadilan. 

Dalam pelaksanaan tanggungjawabnya, setiap adanya komplain dari 

konsumen mengenai barang yang mereka beli, pelaku usaha memeriksa 

terlebih dahulu apakah masih memenuhi syarat dan ketentuan atau seperti 

perjanjian baku yang ditentukan oleh pelaku usaha. Jika masih sesuai 

dengan syarat dan ketenttuan dari kebijakan pelaku usaha, maka permintaan 

ganti rugi dapat diterima oleh pelaku usaha, jika sudah tidak sesuai dengan 

syarat dan ketentuan kebijakan, maka pelaku usaha menolak komplain dari 

konsumen tersebut. 
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Sebenarnya tujuan dari pembuatan perjanjian baku tersebut, untuk 

efisiensi dan kepraktisan pelaku usaha. Lalu untuk peraturan mengenai 

tanggungjawab pelaku usaha ini sudah diatur dalam Pasal 19 UUPK, yaitu: 

(1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan. 

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 

sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan /atau 

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 

hari setelah tanggal transaksi. 

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 

berdasarkanpembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur 

kesengajaan. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 

tersebut merupakan kesalahan konsumen. 

 

Dari 5 kasus di hasil penelitian, ada 3 kasus yang tidak mendapatkan 

ganti rugi karena adanya perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha, 

pelaku usaha hanya dapat memberikan ganti rugi bila barang yang sudah 

diterima dalam waktu tidak lebih dari 3 hari. Dalam hal ini, selaku pelaku 

usaha yang seharusnya memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita 

oleh konsumen sebagaimana Pasal 19 ayat (3) UUPK , yang menyatakan 

bahwa: 

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 

hari setelah tanggal transaksi. 
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Namun perjanjian baku tersebut diperbolehkan dan Pasal 1 angka 10 

UUPK mendefinisikannya sebagai berikut: 

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat 

yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak 

oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau 

perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 

 

Lalu 2 kasus dari hasil penelitian ini pelaku usaha telah melaksanakan 

tanggungjawabnya sesuai dengan Pasal 19 UUPK ayat 1 dan 2, yaitu: 

(1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi 

atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen 

akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan 

atau diperdagangkan. 

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa pengembalian uang atau penggantian barang 

dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau 

perawatan kesehatan dan /atau pemberian santunan yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

Pelaku usaha telah memberikan ganti rugi atas kerusakan/kerugian 

yang diderita oleh konsumen, dan bentuk ganti rugi tersebut berupa 

penggantian barang atau pemberian barang yang setara nilanya. 

2. Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan 

TanggungjawabPelaku Usaha terhadap Konsumen pada Transaksi 

Jual Beli Online 

PT. Smithindo, sebagai pelaku usaha dalam menyelenggarakan jual 

beli online, telah berusaha memberikan pelayanan kepada konsumen atas 

proses pemesanan dan pengirimannya, tetapi tidak demikian 
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kenyataannya, masih saja terjadi beberapa kasus dan komplain dari 

konsumen. Berdasarkan beberapa kenyataan kasus dan komplain dari 

konsumen, masih ada hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Smithindo 

dalam pelaksanaan tanggungjawabnya sebagai perusahaan jual beli online, 

yaitu27: 

a. Hambatan dari Perusahaan 

Hambatan ini muncul dari perusahaan sendiri sebagai pelaku 

usaha yang berhubungan dengan sumber daya manusia atau karyawan 

yang bekerja pada PT. Smithindo. Beberapa kasus yang terjadi, 

terutama barang yang tidak sesuai dengan pesanan dan komplain dari 

konsumen setelah dilakukan investigasi banyak kesalahan yang terjadi 

pada bagian produksi, bagian gudang dan bagian pengiriman, meliputi:  

1) Kurangnya komunikasi dan ketelitian karyawan perusahaan, 

terutama pada bagian produksi dan gudang sebagai bagian yang 

mengetahui dan memeriksa stock atau ketersediaan barangyang 

dipesan. 

2) Pengetahuan karyawan yang belum mengetahui hak dan kewajiban 

sesuai aturan yang berlaku. 

                                                
27Hasil Wawancara dengan Bapak Luky selaku Manager Area PT Smithindo Bandungpada hari Sabtu tanggal 

15 Oktober 2017, pukul 12.00 WIB 
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3) Kurangnya pengetahuan informasi mengenai jaminan pemesanan 

barang, sehingga jika terjadi komplain pesanan akan ada tuntutan 

ganti rugi. 

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, PT. Smithindo 

telah sering berkoordinasi dengan karyawannya, dan lebih 

memperhatikan kegiatan produksi, sehingga memungkinkan pihak 

PT. Smithindo memperbaiki kekurangan yang ada serta memberikan 

solusi jika terjadi klaim. 

b. Hambatan dari Konsumen 

Hambatan yang muncul dari konsumen pada proses 

pelaksanaan transaksi jual beli di PT. Smithindo dari beberapa kasus 

yang terjadi, setelah dilakukan investigasi disebabkan juga karena 

kurangnya pengetahuan dan informasi konsumen pada proses jual 

beli online dan aturan yang berlaku. Kebanyakan konsumen tidak 

membaca dan memahami bagian Kebijakan Penukaran Barang 

Produk Online Store pada katalog penawaran PT. Smithindo. 
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