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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan diarahkan untuk mendukung tumbuhnya dunia 

usaha diharapkan mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang 

pada akhirnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

sekaligus dapat memberikan kepastian hukum atas barang dan jasa yang 

diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan adanya kerugian 

terhadap konsumen atau pembeli.  

Sering terjadi persaingan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha 

lain dalam perdagangan untuk mempeoleh keuntungan dengan 

menggunakan berbagai cara dan salah satu caranya adalah berbuat curang 

dengan megurangi berat bersih pada timbangan yang mereka gunakan dalam 

berdagang dan dengan begitu maka keuntungan pelaku usaha akan meningkat 

sedangkan konsumen akan sangat dirugikan dan dengan perbuatan tersebut. 

Dapat dikatakan bahwa pelaku usaha telah melanggar kewajiban pelaku 

usaha sehingga mengakibatkan hak-hak konsumen terabaikan. Mayoritas di 

daerah saya penduduknya adalah seorang petani  pendapatan utama yang paling 

besar yaitu dari hasil panen tembakau, dimana antara pelaku usaha dan 

konsumen setiap tahunnya melakukan transaksi jual beli tembakau.  

Ketidakstabilan perekonomian di Indonesia mengakibatkan pemerintah 

mengambil suatu kebijakan di bidang perekonomian antara lain untuk 
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menaikkan harga suatu barang pokok kebijakkan ini memberikan dampak 

negatif bagi para pelaku usaha sehingga memicu para pelaku usaha 

bersaing dengan pelaku asaha yang lain untuk mencari keuntungan yang 

sebesar-besarnya dengan modal yang seminim mungkin. 

Sebagian pelaku usaha kenyataannya tidak semua berlaku jujur 

dalam menimbang dan dengan sengaja pelaku usaha tersebut melebihkan 

barang yang ditimbang dengan  cara memasang alat pemberat pada bagian 

bawah timbangan dan konsumen tidak mengetahui adanya kecurangan  yang 

dilakukan oleh pedagang sehingga pihak konsumen merasa sangat dirugikan.1  

Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal 

telah diatur bahwa alat ukur apapun harus dilakukan kalibrasi dalam 

setahun sekali. Kalibrasi adalah merupakan proses verifikasi bahwa suatu 

akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Kalibrasi biasa dilakukan 

dengan membandingkan suatu standar yang terhubung dengan standar 

nasional. Dijelaskan bahwa alat ukur, takar, dan timbang dan 

perlengkapannya wajib ditera atau ditera ulang, dibebaskan dari tera atau 

tera ulang, syarat-syaratnya harus dipenuhi. Alat-alat ukur, takar, timbang 

yang tidak memenuhui syarat yang telah ditentukan sehingga tidak dapat 

diperbaiki lagi maka perlu dirusak untuk menghindari kemungkinan akan 

dipakai dan dijual kembali sehingga akan merugikan orang lain.  

 

                                                        
       1 Subekti.1979. Aneka Perjanjian. Bandung. Alumni.cetakan III. hal. 14. 
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Oleh karena itu tata cara pengrusakan alat-alat ukur, takar dan timbang 

dan perlengkapannya yang menyangkut pelaksanaan teknis dan khusus 

maka pengaturannya ditetapkan oleh Mentri dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Pegawai yang berhak menera ulang berhak juga untuk menjustir alat-

alat tersebut yang diajukan untuk ditera atau ditera ulang apabila ternyata 

belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, pekerjaan menjustir 

yang dapat dikerjakan dengan mudah dan tidak memerlukan banyak 

waktu, dan karenanya memungkinkan pegawai yang berhak menera ulang 

untuk melakukannya. Pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada alat-

alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang sudah ditera atau 

sudah ditera ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga 

memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari syarat-syarat 

teknis. Berhubung dengan adanya penambahan ini, maka alat tersebut 

diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang. 

Dengan demikian pelaku usaha telah melanggar Undang-undang 

Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi legal dimana dalam pasal 27 ayat 1 

dan 2 dijelaskan bahwa “ Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk 

atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat  ukur, takar, atau 

timbang yang sudah ditera atau ditera ulang”. Dan ada sanksi pidana bagi 

pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan pasal 27 ayat 1 dan 2 yaitu 

dalam pasal 32 ayat 1 dinyatakan bahwa Barangsiapa melakukan 

perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 
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Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan 

atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). 

Dapat juga disimpulkan bahwa pelaku usaha telah melanggar 

kewajibannya yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan 

Konsumen No.8 tahun 1999 (selanjutnya disingkat UUPK) yang terdapat 

dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa : 

Kewajiban Pelaku Usaha 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. 

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku. 

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau 
garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. 

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 
yang diperdagangkan. 

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian. 

 
Berlakunya UUPK bukan untuk memberikan batasan usaha bagi para 

pelaku usaha akan tetapi, justru sebaliknya perlindungan konsumen untuk 

dapat mendorong terciptanya berusaha yang sehat dan jujur. Pelaku usaha 

seharusnya juga memahami norma-norma yang ada dalam masyarakat agar 

tidak saling bertabrakan kepentingan dan saling merugikan karena pada 

hakekatnya, masyarakat dalam kehidupannya terikat oleh norma-norma.2 

                                                        
       2 Sri Harini Dwiyatmi. 2006.Pengantar Hukum Indonesia .Bogor. Ghalia Indonesia. 
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian hukum yang akan diangkat dalam penulisan karya 

ilmiah skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TINDAK 

PIDANA PENIPUAN MELALUI TIMBANGAN YANG DILAKUKAN 

OLEH PEDAGANG TEMBAKAU (Studi di Desa Dawuhan Kecamatan 

Krejengan Kabupaten Probolinggo). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana modus operandi dan motif tindak pidana penipuan melalui 

timbangan yang dilakukan oleh pedagang tembakau di Desa Dawuhan 

Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo ? 

2. Bagaimana penanganan pihak kantor metrologi dan pihak kepolisian 

terhadap tindak pidana penipuan melalui timbangan yang dilakukan 

oleh pedagang tembakau di Desa Dawuhan Kecamatan Krejengan 

Kabupaten Probolinggo ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui modus operandi dan motif tindak pidana penipuan 

melalui timbangan yang dilakukan oleh pedagang tembakau di Desa 

Dawuhan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. 

2. Untuk mengetahui penanganan pihak kantor metrologi dan pihak 

kepolisian terhadap tindak pidana penipuan melalui timbangan yang 

dilakukan oleh pedagang tembakau di Desa Dawuhan Kecamatan 

Krejengan Kabupaten Probolinggo. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan ilmu hukum tentang tindak pidana penipuan melalui 

timbangan yang dilakukan oleh pedagang tembakau. 

b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran 

bagi penulis. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum. 

b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi penulis, 

masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Bahwa jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan ditempat atau terjadinya 

permasalahan-permasalahan. Dalam penelitian ini penulis meneliti, 

mengkaji, dan melakukan observasi langsung kelapangan.3 Penilitian 

yang dimaksudkan untuk mencari, melihat secara langsung perilaku dan 

kebiasaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian yang 

                                                        
       3 Bambang Waluyo.2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika, Jakarta. hal.15  
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dilakukan tetap mengedepankan pembahasaan secara yuridis dimana 

sebelum melakukan pembahasan penulis akan berpedoman pada 

peraturan yang dijadikan dasar untuk menganalisa gejala hukum yang 

timbul kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut akan diarahkan pada 

aspek sosiologis. 

 

2. Lokasi Penelitian 

  Sehubungan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka 

penulis memilih Di Desa Dawuhan Kecamatan Krejengan Kabupaten 

Probolinngo sebagai lokasi penelitian. Penulis memilih lokasi tersebut 

dikarenakan tersedianya data-data yang sangat diperlukan penulis 

dengan permasalahan sehingga diharapkan mampu menjawab segala 

permasalahan yang telah diuraikan. 

 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh saat peneliti 

melakukan penelitian, yaitu dengan cara bertanya langsung atau 

wawancara kepada pihak yang terkait antara lain pedagang 

tembakau , petani , tokoh masyarakat (ulama’k ) kepala kantor 

metrologi Malang dan pegawai kantor metrologi Malang. 
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b. Data Sekunder 

 Ada data yang erat kaitannya dengan data primer yang 

bersifat menunjang sehingga saling membantu dalam memahami 

data primer. Dalam hal ini yang digunakan penelitian dalam buku-

buku, jurnal, majalah, internet, artikel, data-data lainnya yang 

berhubungan dengan topik pembahasan 

 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

lapangan (field research) yakni adalah pengumpulan data secara 

langsung dilapangan melalui: 

a. Interview atau wawancara 

Interview atau wawancara yaitu bentuk komunikasi 

langsung antara peneliti dan responden.4 Dilakukan untuk 

memperoleh data dengan langsung mengadakan tanya jawab 

antara penulis dengan responden yang meliputi :  

1. Pedagang    : Bapak Holel 

2. Petani    : Bapak Deni dan Sumar 

3. Tokoh masyarakat  : Uztad Mansur 

4. Kepala kantor Metrologi  : Bapak Edi Santoso 

5. Pegawai kantor mertologi : Bapak Putu dan Ibu Yayuk 

b. Studi Kepustakaan yaitu melakukan pencatatan terhadap data-

data, buku-buku, karya ilmiah,  dan pendapat para ahli. 

                                                        
      4  W. Gulo.2002. Metode Penelitian. Grasindo. Jakarta. hal. 119 
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5. Teknik Analisa Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, baik yang berasal dari studi 

lapangan maupun studi kepustakaan telah dipandang cukup, maka 

penulis menggunakan metode analisa dengan cara deskriptif analisis, 

yakni menganalisis mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, 

dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan 

dengan masalah dan unit yang diteliti.5 

 

F. Konsep Oprasional 

1. Pengertian tindak pidana penipuan melalui timbangan 

Ada istilah yang dipakai dalam hukum pidana yaitu “tindak 

pidana”. Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana 

atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan 

straafbaarfeit yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan 

dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan 

kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan 

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi 

unsur-unsur menurut Lamintang6 sebagai berikut:  

1. Harus ada perbuatan manusia 

2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal 

dari undang-undang yang bersangkutan 

                                                        
       5  Sanapiah Faisal. 2007. Format-Format Penelitian Sosial. PT. Raja Grafindo Persada. 
Jakarta.hal. 20. 
      6 Lamintang. P.A.F, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Adityam Bakti. 
Bandung. 
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3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf) 

4. Dapat dipertanggungjawabkan  

Dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan 

penipuan dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab 

XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap 

harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing 

pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk 

khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama 

bedrog atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur 

sebagai berikut : 

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama 
palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-
karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan 
suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum 
karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat 
tahun”. 

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung 

dalam rumusan Pasal 378 KUHP, pengertian penipuan bahwa 

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian 

kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan 

ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa 

yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.Penipuan 

sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat 

tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak  
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dilaporkan kepidak kepolisan.Penipuan yang bersifat kecil-kecilan 

dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus 

mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan 

tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.7 

Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana penipuan melalui 

timbangan adalah tindak pidana yang dilakukan pedagang atau pelaku 

usaha dengan berbagai macam cara salah satunya yaitu dengan 

mengurangi berat bersih timbangan dan dengan sengaja pelaku usaha 

menambahkan besi pada bawah timbangan sehingga konsumen akan 

sangat dirugikan dengan hal tersebut.  

Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang 

metrologi legal dijelaskan bahwa Dilarang memasang alat ukur, alat 

penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar 

atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang dan barang 

siapa yang melannggar akan dikenai sanksi pidana yang terdapat dalam 

pasal 32 ayat 1 bahwa “  Barangsiapa melakukan perbuatan yang 

tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-

undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau 

denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) “. 

2. Pengertian pedagang  

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

konsumen bahwa pedagang atau pelaku usaha adalah setiap orang 

                                                        
      7  Moeljatno. 1992. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bumi Aksara. Jakarta. 
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perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

Pelaku usaha secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 8 : 

1. Produsen 

Produsen tidak punya hubungan langsung dengan para konsumen, 

ini dikarenakan produsen hanya bertugas membuat makanan yang 

akan dijual oleh penjual. 

2. Penjual 

Penjual disini mempunyai hubungan langsung dengan konsumen, 

karena setiap harinya penjualah yang berhadapan langsung dengan 

para konsumen. 

Menurut pasal 7 UUPK mengatur tentang kewiban pelaku usaha yaitu 

sebagai berikut : 

Kewajiban Pelaku Usaha 
 

 Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
 Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 

 Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 
jujur serta tidak diskriminatif. 

 Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku. 

                                                        
       8 Yuliati. 2012. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang 
dilakukan oleh anak. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Makasar. 
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 Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, 
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi 
jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau 
yang diperdagangkan. 

 Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

 Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak 
sesuai dengan perjanjian. 
 

 
G. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah,tujuan 

dan manfaat penelitian, metode penelitian, konsep oprasional dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian tindak pidana dan unsur-

unsurnya, penipuan, timbangan, pedagang, serta hal-hal lain yang 

berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan inti dari dari penulisan laporan penelitian ini, yang 

menyajikan gambaran umum tentang lokasi penelitian dan hasil pengamatan. 

Data-data yang diperoleh dari studi lapangan, dimana terhadap data-data 

tersebut dijelaskan dengan analisis-analisis yang logis tentang tindak pidana 

penipuan melalui timbangan yang dilakukan oleh pedagang tembakau. 
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BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penulisan ini, serta saran yang peneliti berikan berkaitan dengan harapan 

dan dapat dijadikan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait. 

 


