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BAB IV 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan tanggungjawab PT. Smithindo terhadap konsumen pada 

transaksi jual beli online. Dari 5 kasus, 3 kasus dilaksanakan menurut 

perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha walaupun dalam pemberian 

tenggang waktu pemberian ganti rugi tidak sesuai dengan UUPK namun 

perjanjian baku tersebut telah disepakati kedua pihak dan 2 kasus sisanya 

sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang 

Perlindungan Konsumen.  

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Smithindo dalam pelaksanaan 

tanggungjawab jual beli online adalah dari pelaku usaha yang berhubungan 

dengan sumber daya manusia atau karyawan yang bekerja pada perusahaan, 

meliputi: Kurangnya komunikasi dan tanggungjawab karyawan perusahaan, 

terutama pada bagian produksi dan gudang sebagai bagian yang mengetahui 

dan memeriksa stock atau ketersediaan barang yang dipesan, pengetahuan 

karyawan yang belum mengetahui hak dan kewajiban sesuai aturan yang 

berlaku. 
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B.  Saran 

1. Bagi Perusahaan jual beli online sebagai pelaku usaha hendaknya senantiasa 

mempermemberikan pengetahuan, informasi dan komunikasi terhadap 

karyawannya mengenai tanggungjawab perusahaan sesuai aturan yang 

berlaku pada transakasi jual beli online. 

2. Bagi pelaku usaha jual beli online, sebaiknya dalam melaksanakan kegiatan 

jual beli online berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang 

mengaturnya dengan bertanggungjawab atas kegiatan jual beli online dan 

pemberian ganti kerugian, serta melaksanakan tanggungjawab pelaku usaha 

jual beli online agar kegiatan jual beli online berjalan lancar. 

3. Perlunya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha jual beli online 

dari BPSK bentuk perlindungan terhadap masyarakat. 
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