
BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya di bidang 

perindustrian dan perdagangan nasional dimana telah menghasilkan berbagai betuk 

barang dan/atau jasa yang dapat digunakan atau dikonsumsi masyarakat.Di samping 

itu, perkembangan era globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh 

kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak 

arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, 

sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produk luar negeri 

maupun produksi dalam negeri.Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai 

manfaat bagi konsumen. 

Kebutuhan konsumen akan kebutuhan barang dan/ atau jasa yang diinginkan 

dapat terpenuhi serta semakin terbuka luas untuk kebebasan memilih aneka jenis dan 

kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. 

Salah satu cara yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen dan sekaligus mengembangkan sistem pemasaran perusahaan adalah 

dengan menggunakan sistem penjualan langsung (direct selling). Penyelenggaraan 

Kegiatan Usaha dalam Perdagangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan pelaku 

usaha dalam penjualan barang melalui bentuk pemasaran yang dilakukan pada 

konsumen secara tetap. 



Melihat akan tingkat kebutuhan masyarakat sebagai konsumen barang, maka 

aktifitas pelayanan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan usaha semakin berkembang 

dengan adanya aktivitas jual beli yang selalu ada disekitar lingkungan kehidupan 

manusia dan sering dikenal dengan sebutan pasar darurat, kios dan toko-toko kecil 

yang mendagangkan barang yang dibutuhkan konsumen.  

Dalam kehidupan setiap hari kegiatan usaha ini sangat bermanfaat bagi 

kehidupan masyarakat karena pada dasarnya hakikat usaha adalah kegiatan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia, baik secara organisasi ataupun masyarakat luas atau 

yang sering disebut konsumen. 

Kegiatan usaha merupakan aktifitas yang tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan 

kehidupan manusia, bahkan kegiatan usaha telah ada sejak manusia mengenal suatu 

kebudayaan. Kegiatan usaha adalah merupakan salah satu pilar penting dalam 

dinamika kehidupan manusia, karena setiap manusia selalu mempunyai kebutuhan 

hidup baik primer, sekunder maupun tertier, sehingga kehidupan sosial semakin 

kompleks akankebutuhan manusia,dimanakehidupan social semakin meningkat pula 

kegiatan ekonominya. Di era globalisasi dan perdagangan bebas seperti sekarang ini, 

kegiatan usaha semakin intens dan luas dalam menjangkau seluruh bagian dunia dan 

mempunyai cakupan seluas pada setiap kegiatan manusia dimana saja berada, 

sementara jarak dan waktu bukanlah merupakan penghalang lagi bagi kegiatan pelaku 

usaha untuk mencari keuntungan dengan mendagangkan barang atau produknya. 

Pelaku usaha pada dasarnya dalam menjalankan usahanya adalah suatu rangkaian 

kegiatan yang bersifat simultan, komprehensif dan terus menerus, ditempat dimana 

masyarakat sangat membutuhkan barang atau produk yang di perjual 



belikan.Sementara Pihak yang melakukan kegiatan usaha disebut sebagai pelaku 

ekonomi, baik perorangan maupun yang bersifat kelompok atau badan usaha. 

Pada garis besarnya kegiatan pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan usaha 

dapat digambarkan dalam dua kegiatan utama yaitu : 

1.  Kegiatan memproduksi barang   

2. Kegiatan mendistribusikan barang, baik itu produsen, perantara bahkan sampai ke 

pada konsumen.  

Selanjutnya dua kegiatan tersebut dapat diturunkan menjadi berbagai bidang 

kegiatan lain yang bersifat lebih terperinci, dimana harus diakui bahwa dalam 

kegiatan usaha tidak terlepas dari adanya pelaku usaha yang berpikir untuk mencari 

keuntungan, dengan demikian itu akan berusaha menciptakan tindakan atau pola-pola 

mencari keuntungan walau kegiatan tersebut bersifat merugikan konsumen sehingga 

barang yang di perjual belikan tidak lagi memenuhi syarat atau takaran yang 

ditentukan, sesuai kadar atau ukuran berat bersih yang tertera dalam barang.  

Kondisi kegiatan tersebut sangat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha 

dalam meningkatkan usahanya, namun cara yang dilakukan nya adalah sangat 

merugikan konsumen disatu sisi, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah dimana ketentuan tersebut mengatur mengenai berat 

bersih atas penggunaan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP). 

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sebagai konsumen tentunya 

membutuhkan barang yang akan digunakan baik untuk dimakan maupun untuk dijual 

kembali, namun jika hal itu telah dicurangi dengan berat bersihUkuran Takaran 

Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), maka tentunya tidak akan cukup dalam 



perhitungan kebutuhan makanan konsumen, sedangkan jika konsumen akan menjual 

kembali tentunya akan menciptakan kerugian bagi konsumen itu sendiri, selain itu 

pula akan merugikan konsumen baru dikemudian hari.  

Bagi masyarakat biasa yang selalu ingin praktis terkadang tidak memperhatikan 

kecurangan atas berat bersih Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya 

(UTTP), dari barang yang diperjual belikan oleh pelaku usaha atau produsen. Pada 

pokoknya jika benda atau barang yang dibutuhkan telah ada dan terpenuhi untuk 

digunakan, maka bagi masyarakat atau konsumen sudah merasa puas atas barang atau 

benda yang telah dimilikinya, namun tanpa memahami bahwa masyarakat atau 

sebagai konsumen telah dirugikan dari berat bersih Ukuran Takaran Timbangan dan 

Perlengkapannya (UTTP)yang harus diterimanya atau dimilikinya.  

Sebagai pelaku usaha dalam menyediakan barang dengan mutu dan pelayanan 

yang baik kepada konsumen tentunya harus memenuhi ketentuan yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah tentang Ukuran Takaran Timbangan dan 

Perlengkapannya (UTTP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Namun bukan saja Penyedia barang produsen 

yang diatur tetapi juga bagi masyarakat sebagai pelaku konsumen perlu diberi 

perlindungan akanhaknya dalam melakukan perjanjian jual beli terhadap barang atau 

benda yang dimilikinya sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak merasa bahwa 

haknya telah dirugikan. 

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk menjual barang atau 

benda dengan menggunakan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya 

(UTTP)sebagai alat pengukuran barang dalam perdagangan jual beli maka biasanya 



menggunakan media Ukur (meter) atau dihitung berat satuannya (timbangan atau 

takaran), misalnya kain, telor, ayam, beras gula pasir tepung terigu dan lain 

sebagainya. Namun dalam kenyataan tidak semua pelaku usaha berlaku jujur dalam 

menggunakan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) untuk 

menimbang, menakar atau mengukur. Olehnya persoalan berat bersih ini menjadi 

perlu perhatian Pemerintah dalam melakukan selalu tera ulang Ukuran Takaran 

Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) untuk memastikan apakah timbangan yang 

digunakan oleh pelaku usaha sudah sesuai dengan berat timbangan dengan barang 

yang ditimbang. 

Pelanggaran yang terjadi di pasar tradisional khususnya penggunaan alat takar 

dan timbangan, pada umumnya diselesaikan antara pihak pembeli dan penjual seperti 

pembeli protes biasanya penjual memperbaiki, menambah barangnya dan mengurangi 

harganya. Sementara Tera ulang terhadap alat takar dan timbangan merupakan 

rangkaian tindakan perlindungan terhadap konsumen dalam segi kebenaran alat 

Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), sehingga kepastian tertib 

ukur akan memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat atau konsumen saat 

berbelanja. 

Kondisi ini masih kurang mendapat perhatian dalam penegakan  hukum 

terhadap para pelaku usaha, dimana instansi terkait yang berwenang melakukan tera 

ulang, kurang memberi perhatian atas peristiwa ini jika tidak mendapat keluhan dari 

konsumen atau masyarakat. Selain itu pula masyarakat, sudah jenuh bahkan tidak lagi 

memperdulikan atau melaporkan adanya pelanggaran tersebut sehingga kelihatannya 

tidaklah menjadi perhatian pemerintah namun ini akan memperburuk kebutuhan 



konsumen. Untuk hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui  tentang ketentuan 

pengurangan berat bersih atas takaran timbangan dan perlengkapannya yang 

dilakukan pelaku usaha menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang 

Metrologi Legal. 

 

B. Permasalahan 

1. Bagaimana Ketentuan hukum tentang alat Ukuran Takaran Timbangan dan 

Perlengkapannya (UTTP) menurut  undang-undang nomor 2 Tahun  1981 ? 

2. BagaimanakahProses Pelaksanaan Menera (Tera Ulang) atas Ukuran 

Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) terhadap Pelaku Usaha ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka peneliti memiliki beberapa tujuan 

sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahuiKetentuan hukum tentang alat Ukuran Takaran Timbangan 

dan Perlengkapannya (UTTP) menurut  undang-undang nomor 2 Tahun  1981 

2. Untuk mengetahuiProses Pelaksanaan Menera (Tera Ulang) atas Ukuran 

Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) terhadap Pelaku Usaha 

 

D. Manfaat Penelitian 

Nilai yang terkandung dari suatu penelitian tidak terlepas dari besarnya 

manfaat yang akan diperoleh dengan adanya tersebut. Dengan adanya penelitian ini 

manfaat yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut  :  



1. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum perdata yang menyangkut 

Akibat hukum bagi Pelaku Usaha atas Pengurangan berat bersih timbangan yang 

Merugikan hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 

Tentang Metrologi Legal  

2. Untuk memberikan masukan kepada Instansi terkait agar dapat mensosialisasikan 

pada masyarakat.  

3. Untuk menyusun skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar 

kesarjanaan. 

4. Untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa dalam meningkatkan 

pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


