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Kata Pengantar
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan
karunia dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku saku ini dengan
baik. Buku Saku dengan judul Belanja Online? Siapa takut! Cerdas dan Bijak
Berbelanja Online disusun oleh pengajar dari Departemen Ilmu Keluarga dan
Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB.
Berbelanja merupakan kegiatan yang tidak bisa dilepaskan dari individu atau kelompok
guna memenuhi kebutuhan. Seiring perkembangan teknologi yang makin pesat,
kegiatan berbelanja pun semakin dipermudah dengan adanya e-commerce atau jual
beli secara digital. Terdapat berbagai dampak positif yang dirasakan, namun adanya
kegiatan berbelanja online tetap harus disikapi dengan bijak agar tidak menjadikan
munculnya konsumtivisme. Maka, kehadiran buku saku ini diharapkan dapat membantu
masyarakat memahami belanja online dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih
atas segala dukungan dari berbagai pihak dalam penyusunan buku saku ini.
Penulis
iii

Daftar Isi
Kata Pengantar
III
Daftar Isi
IV
Tujuan Pembelajaran
V
Pokok-pokok Bahasan
VI
Belanja Online
1
Faktor-faktor yang Memengaruhi Konsumen untuk Berbelanja Online 5
Cara berbelanja online
8
Tips Trik Bijak Dan Cerdas Berbelanja Online
9
Risiko dalam berbelanja online
12
Cara Mengurangi Risiko Kerugian dalam Berbelanja Online
14
Istilah-istilah dalam Belanja Online
15
Soal Latihan
18
Daftar Pustaka
20

iv

Tujuan Pembelajaran

Modul ini bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman pembaca terkait berbelanja
online, faktor yang memengaruhi konsumen
untuk berbelanja online, cara belanja online,
cara bijak dan cerdas dalam berbelanja
online, risiko berbelanja online dan cara
mengatasinya serta mengetahui berbagai
istilah dalam dunia belanja online
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BELANJA ONLINE

1

Berbelanja Online
§ Berbelanja merupakan kegiatan yang tidak
bisa terlepas dari setiap individu atau
kelompok. Era saat ini dengan perkembangan
internet dan teknologi yang makin pesat
menjadikan kegiatan berbelanja bisa semakin
mudah.
§ Pemerintah telah mengatur e-commerce
(perdagangan melalui sistem elektronik)
melalui UU RI No 7 tahun 2014
§ Toko online atau online shop merupakan
tempat berjualan yang sebagian besar
aktivitasnya berlangsung secara online di
internet. Konsumen bisa melihat produkproduk yang ditawarkan melalui berupa
gambar atau foto-foto atau bahkan juga
video yang telah ditampilkan oleh penjual.
2

Berbelanja Online (lanjutan…)
Online shop memberikan beragam kemudahan bagi konsumennya diantaranya
adalah:
ü calon pembeli dapat melihat berbagai tawaran menarik pada produk yang
diinginkannya,
ü calon pembeli dapat membandingkan kualitas dan harga produk tanpa perlu
menghabiskan banyak waktu untuk datang ke berbagai toko,
ü sistem pembayaran bisa secara transer ataupun COD (cash on delivery),
ü barang bisa langsung diantar ke rumah, dll
Pada dasarnya, dalam jual beli secara online menggunakan kontrak elektronik
yang dibuat berdasarkan pola bisnis ke konsumen (e-merchant to e-consumer)
yaitu kontrak online.
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Berbelanja Online (lanjutan…)
Kontrak online merupakan jenis kontrak baku (take it or leave it).
Kontrak baku tersebut dibuat antara dua pihak ahli hukum yang bertujuan
melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak, yakni tidak
bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan dengan
kedudukan yang lebih dominan pada salah satu pihak.
Artinya, apabila dalam klausul kontrak tertulis “Barang yang sudah dibeli tidak
boleh ditukar atau dikembalikan”, maka konsekuensinya penjual harus
menyebutkan secara rinci tentang spesifikasi barang. Dan konsumen
diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih online shop dengan cara melihat
secara teliti kontrak baku yang telah dibuat.
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Faktor-faktor yang Memengaruhi Konsumen untuk Berbelanja
Online

TINGKATAN
KEBUTUHAN
MENURUT
MASLOW

5

Faktor-faktor yang Memengaruhi Konsumen untuk Berbelanja
Online
KEBUTUHAN

1. Kebutuhan fisiologis : Kebutuhan dasar atau
pokok dari tiap individu atau kelompok seperti
sandang, pangan, & papan
2. Kebutuhan rasa aman : kebutuhan ini akan
memotivasi seseorang untuk menjamin
keamanan bagi dirinya
3. Kebutuhan sosial
: kebutuhan untuk
berafilisi di lingkungan saling memberi &
menerima kasih sayang
4. Kebutuhan ego
: kebutuhan terkait
kehormatan diri, reputasi, & pengakuan
5. Kebutuhan aktualisasi diri: kebutuhan yang
dimiliki semua orang jika, semua kebutuhan
pada tingkatan bawah terpenuhi
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Faktor-faktor yang Memengaruhi Konsumen untuk Berbelanja
Online
Waktu
Waktu yang fleksibel memudahkan konsumen berbelanja kapan saja.

Ketersedian barang di pasar
Konsumen dapat memilih berbagai produk dengan spesifikasi yang diinginkan
tanpa perlu berkeliling toko , atau mendapatkan produk yang seringkali tidak
tersedia di toko dalam kotanya.

Harga
Harga yang ditawarkan dapat lebih murah dibandingkan kita membeli barang
secara fisik/konvensional. Konsumen juga memiliki keuntungan dari
membandingkan harga produk tertentu di situs-situs belanja online. Banyak
toko online menyediakan ratusan merek, sehingga dapat dengan mudah
konsumen memilih sesuai kebutuhan dan anggaran yang dimiliki
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Cara Berbelanja Online

Pembeli datang
dan melihat-lihat
produk yang
dijajakan
penjual

Pembeli
menghubungi
penjual untuk
bertanya atau
konfirmasi.

Pembeli mengirim
atau mentransfer
sejumlah uang
kepada penjual, lalu
melaporkan setelah
uang berhasil dikirim.

Penjual mengirim
Pembeli konfirmasi
barang yang
kepada penjual jika
dipesan pembeli & barang telah diterima
menginformasikan dan dicek kelengkapan
pembeli jika telah
isinya.
berhasil mengirim
produk.

Tambahan :
Jika metode transaksi yang dipilih adalah COD (cash on delivery) maka penjual dan pembeli akan
bertemu di suatu tempat. Pembeli akan melihat dan mengecek produk penjual secara langsung dan
membayarnya jika pembeli menyukainya (nomor 3 s/d 5 tidak berlaku).
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Tips Trik Bijak Dan Cerdas Berbelanja Online
1. Membeli barang sesuai kebutuhan bukan keinginan.
• Membuat daftar sebelum belanja & membeli yang sesuai daftar

2. Berbelanja pada situs yang aman
• Terdapat gambar gembok pada pada status bar. Memastikan bahwa website online
shopping memiliki fasilitas penjamin keamanan dan kerahasiaan kartu kredit seperti
Secure Sockets Layer (SSL). SSL berfungsi untuk mencegah pencurian informasi kartu
kredit oleh hacker.

3. Baca peraturan kebijakan situs.
• Memastikan penjual online menyatakan secara tegas terkait keamanan dan kerahasiaan
data pribadi (privacy policy). Seperti misalnya: penjual online menyatakan bahwa tidak
akan memberikan informasi pribadi pembeli kepada pihak lain tanpa persetujuan dari
pihak pembeli.Kebijakan pengembalian barang atau penggantian uang jika terdapat
ketidaksesuaian dengan kesepakatan
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Tips Trik Bijak Dan Cerdas Berbelanja Online (lanjutan…)
4. Jangan tergiur dengan harga produk yang murah, pastikan
terlebih dahulu kualitas, kesesuaian dan keaslian produk
• Baca deskripsi produk secara teliti & jika ada yang kurang jelas tanyakan ke penjual.
Baca pula ulasan dari konsumen lain. Jika membeli produk sandang (baju, celana,
sepatu, dll) seusaikan dengan ukuran tubuh kita

5. Periksa harga total
• Perhatikan harga barang, biaya bungkus, dan ongkos kirim. Bandingkan dari beberapa
situs penjualan. Manfaatkan jika ada potongan harga (namun tetap ketahui harga
standar produk di pasaran) atau promo gratis ongkos kirim

6. Perhatikan sistem pembayaran
• Jika diminta untuk mengirimkan uang muka (DP) sebaiknya batalkan transaksi,
manfaatkan sistem COD (cash on delivery). Simpan bukti transaksi
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Tips Trik Bijak Dan Cerdas Berbelanja Online (lanjutan…)

7. Berani menyampaikan keluhan ke penjual jika ada
ketidak sesuaian produk dengan yang dijanjikan oleh
penjual.
•Tulis komentar atau penilaian produk untuk membantu konsumen lain dan
agar penjual dapat meningkatkan pelayanannya

8. Matikan PC (personal computer) setelah bertranksi
•Hal tersebut untuk menghindari pihak lain menanamkan malware untuk
mengambil alih kendali PC dan melakukan transaksi ilegal dengan akun kita.
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Risiko dalam Berbelanja Online
Keuangan
• Kondisi keuangan
memburuk akibat
suatu pembelian,
contoh mengalami
penipuan

Sosial

KEBUTUHA
N
• kekhawatiran

konsumen akan
seperti apa pendapat
orang atas pembelian
suatu produk yang
telah dilakukan.
• Misalnya seseorang
memakai pakaian
dengan model yang
sudah tidak trendy lagi,
maka kekhawatiran
akan kemudian dijauhi
oleh kelompok
pergaulan
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Kinerja
• kekhawatiran apakah
suatu produk tidak
akan berfungsi
sebagaimana yang
diharapkan
• misalnya produk yang
dipesan seuai dengan
gambar di situs web
dari toko yang
bersangkutan atau
malah sebaliknya.

Risiko dalam Berbelanja Online (lanjutan…)
Waktu
• kekhawatiran atas
kerugian/kehilangan
atau tersia-sianya
waktu akibat
pembelian suatu
produk.
• contoh, waktu yang
diperlukan untuk
melakukan pembelian,
menunggu pengiriman,
atau tersia-siakan
karena harus
mengembalikan atau
menukar barang.

Fisikal / citra diri
KEBUTUHA
N
• kekhawatiran

mengenai keamanan
produk dan potensi
membahayakan diri
atau orang lain akibat
dari pemakaian suatu
produk.
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Psikologis
• kekhawatiran
kemungkinan
hilangnya citra diri (self
Image) akibat
pembelian atau
pemakaian suatu
produk akibat tidak
sesuainya produk
dengan kepribadian

Cara Mengurangi Risiko Kerugian dalam Berbelanja Online
Prinsip utama dalam bertransaksi online yaitu aspek kepercayaan atau trust antara penjual dan
pembeli. Namun jika pembeli kurang teliti maka sering kali konsumen merasa tidak puas ketika
berbelanja secara online

TAS
SEPATU
KOSMETIK
BAJU

Untuk menghindari cacat barang, dapat dilakukan
transaksi menggunkan sistem COD ( Cash On
Delivery). Melalui sistem ini, pembeli dapat melakukan
pengecekan secara langsung sebelum transaksi
dianggap “deal”.
Gali selengkap-lengkapnya informasi produk seperti
keaslian produk, harga, foto produk, rating produk,
ulasan konsumen lain untuk mengetahui ada tidaknya
barang dan keaslian produk, serta Ketahui jelas
identitas penjual
Peran pihak ketiga (rekening bersama) sangat
diperlukan demi menghindari tindak penipuan yang
marak terjadi dalam jual beli secara online.
14

COMPUTER REPAIR & SUPPORT

Istilah-istilah dalam Belanja Online
Harga retail
Harga grosir
Harga Distro
DP
Ongkir
TOP
Diskon
Price list
Full payment
COD
Paypal
Resi
Delivery

Harga eceran/harga satuan.
Harga borongan dengan diskon tertentu dalam jumlah tertentu,
misalnya 1 lusin/1 kodi.
Harga borongan dengan diskon besar karena pembelian dalam jumlah
sangat banyak (Misal min. belanja 5 kodi per model).
Down payment (uang muka)
Ongkos Kirim
Term of payment (jatuh tempo pembayaran)
Potongan harga (biasanya berbentuk persentase)
Keterangan harga
Pembayaran penuh
Cash on delivery (pembayaran saat barang diterima kurir)
Sistem pembayaran khusus online
Nomor bukti pengiriman barang yang diperoleh dari pihak ekspedisi
Pengantaran Barang
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Istilah-istilah dalam Belanja Online (lanjutan…)
Delivery
Sale
Wholesale (WS)
Distributor
Dropship
Reseller
Harga retail
Testimonial
Hit & Run
Blacklist

Pengantaran Barang
Diskon tertentu disaat tertentu
Melayani grosir, toko tersebut bersedia menjadi distributor yang melayani
pembelanjaan barang untuk para reseller atau pengecer
Penyedia barang dalam jumlah stok banyak untuk disalurkan pada agen/reseller
di wilayah tertentu.
Barang dikirimkan dari suplier langsung ke alamat customer dengan atas nama
reseller dropship (reseller tidak melakukan stok barang)
Penjual kembali (Bisa berbentuk agen/ perantara antara suplier dengan
customer)
Harga eceran/harga satuan.
Pesan dan kesan dari pelanggan, dapat dijadikan bukti untuk meyakinkan
customer lain berdasarkan customer sebelumnya
Barang sudah dipesan tetapi tidak ada konfirmasi pembayaran (kabur setelah
memesan barang)
Masuk ke buku hitam shopping online (biasanya untuk pelaku yang melakukan hit
& run sehingga tidak akan dilayani di pemesanan selanjutnya)
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Istilah-istilah dalam Belanja Online (lanjutan…)
Want to buy
(WTB)
Want to sale
(WTS)
Refund

Digunakan untuk yang ingin membeli atau sedang mencari barang, biasanya
ditulis sebelum menulis spesifikasi barang yang akan dibeli
Digunakan penjual untuk menjual barang, ditulis sebelum spesifikasi barang yang
akan dijual
Transaksi dibatalkan, barang dikembalikan kepada penjual dan uang dikembalikan
kepada pembeli
Return
Transaksi dibatalkan, barang dikembalikan kepada penjual dan uang dikembalikan
kepada pembeli
Sold out
Terjual habis
Available
Tersedia
Ready stock
Barang tersedia dan siap kirim
Last stock
Stok terakhir
Reject
Barang tidak dalam kondisi baik, ada cacat, sering dijual murah
PL atau preloved Barang second, barang bekas, atau bukan barang baru
Pre order (PO)
Barang dibuat setelah dilakukan pemesanan dan pembayaran berupa DP
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Soal Latihan
1. Produk yang sudah berlabel SNI (Standar Nasional Indonesia) bisa
memberikan jaminan tentang kualitas produk tersebut yang aman dan
handal untuk digunakan. (B/S)
2. Kebijakan return barang tidak penting. (B/S)
3. Sebagai konsumen cerdas kita harus teliti dan cermat saat akan
membeli suatu produk. (B/S)
4. Situs yang aman adalah situs yang memiliki SSL (Secure Sockets
Layer (B/S)
5. Apabila barang yang dibeli tidak sesuai, maka konsumen harus
berani dan kritis untuk memperjuangkan hak dan perlindungannya.
(B/S)

18

Soal Latihan (Lanjutan…)
6. Adanya rekening bersama (rekber) dapat mengurangi risiko penipuan
dalam proses belanja online. (B/S)
7. Kontrak antara online shop dan konsumen adalah jenis kontrak baku
(take it or leave it). (B/S)
8. Saat kita tertipu atau merasa tidak puas dengan online shop, kita
tidak perlu menceritakannya kepada siapapun. (B/S)
9. Menurut Pariadi (2018), prinsip utama transaksi secara online di Indo
nesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau “trust” terh
adap penjual maupun pembeli. (B/S)
10. COD Cash on delivery merupakan sistem pembayaran dengan cara
melakukan cicilan. (B/S)
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