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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dunia sekarang berubah dengan cukup cepat dari hari ke hari, terutama 

disebabkan oleh penggunaan teknologi modern yang menyeret serta 

timbulnya berbagai kelanjutan sosialnya sendiri, seperti yang tampak pada 

munculnya problem sosial. Di samping menghadapi keadaan seperti 

disebutkan di atas, Indonesia masih mempunyai persoalannya sendiri yang 

khas, yaitu sebagai suatu negara yang sedang berusaha untuk berkembang dan 

yang berusaha untuk menyusun suatu tata kehidupan baru berdasar suatu 

dasar kerohanian yang baru pula.  

Sehubungan dengan hal di atas maka salah satu aspek penyusunan tata 

kehidupan baru yang demikian itu adalah usaha untuk menyusun kembali 

peranan-peranan atau sistem peranan dalam masyarakat, termasuk para 

penegak hukum, untuk disesuaikan pada dasar kerohanian yang baru tersebut. 

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa Hukum itu diam, demikian orang biasa 

mengatakan, dan hanya melalui karya penegak hukumlah janji-janji itu bisa 

diwujudkan ke dalam kenyataan. Dalam hubungan itu sebagai usaha yang 

demikian itu maka tampillah aspek penegakan hukum itu sebagai suatu usaha 

yang dilakukan secara sadar oleh manusia.
10
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Penegak hukum sebagai suatu permasalahan umum sedikitnya 

menampilkan dua aspeknya yaitu sebagai uaha untuk mengekspresikan citra 

dua aspeknya yaitu sebagai usaha untuk mengekspresikan citra moral yang 

terkandung di dalam hukum dan sebagai suatu usaha manusia yang dilakukan 

dengan penuh kesengajaan. Dalam hubungan inilah tampil para penegak 

hukum sebagai orang-orang yang dituntut memiliki kualitas kejiwaan, 

pengetahuan dan keterampilan tertentu agar usaha penegakan hukum itu 

berhasil. 

Penegakan hukum mendekatkan hukum sebagai suatu “Sollen gesetze” 

kepada kehidupan sehari-hari. Pada saat itulah hukum mendapatkan 

kesempatannya untuk diuji oleh dan diterapkan pada dunia kenyataan sehari-

hari. Terjadilah di sini suatu proses interaksi yang melibatkan empat unsur, 

yaitu:
11

 

1. Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum 

dalam peraturan hukum. 

2. Tindakan para penegak hukum.  

3. Struktur penegakan hukum.  

4. Pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan 

kehidupan sehari-hari.  

Hukum yang bersifat inspiratif itu dalam penegakannya diperlukan aparat 

yang mengusahakan sehingga janji-janji hukum itu dapat diwujudkan. 

Membicarakan “masalah penegakan hukum dan penertiban Aparatur Negara 
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ialah membicarakan sekaligus dua masalah penertiban aparatur negara. 

“Mengenai penertiban Aparatur Negara, GBHN juga menggariskan :  

a. Aparatur pemerintah ditingkatkan pengabdian dan kesetiaannya kepada 

cita-cita perjuangan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. 

b. Pembinaan, penyempurnaan, dan penertiban aparatur pemerintah 

dilakukan secara terus menerus agar dapat mampu menjadi alat yang 

efisien, efektif, bersih dan berwibawa.  

c. Perlu dilanjutkan dalam rangka penertiban aparatur pemerintah serta 

dalam menanggulangi masalah-masalah korupsi. Penyalahgunaan 

wewenang, kekerasan, dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, 

pungutan-pungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya 

yang menghambat pelaksanaan pembangunan.”
12

 

Dengan demikian maka dasar, arah dan langkah-langkah, baik untuk 

penegakan hukum maupun untuk penertiban aparatur penegakan hukum 

sudah ada dan jelas pula tinggal lagi tekad untuk pelaksanaannya, realisasi 

pelaksanaannya, dan penelitian masalah-masalah yang mungkin dan dapat 

menjadi hambatan bagi pelaksanaannya. 

Penegakan hukum dapat dilakukan atas dasar kekuatan dan kekerasan 

semata-mata, tetapi dapat juga dilakukan atas dasar kesadaran dan keyakinan 

masyarakat dengan menempatkan unsur paksaan hanya pada latar belakang 

pada ang pertama penegakan hukum akan dirasakan sebagai bukan penegakan 
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hukum keadilan, sedangkan yang akan dirasakan sebagai perwujudan cita-cita 

masyarakat sendiri. Cita-cita keadilan yang dikehendakinya. Kaitannya dari 

pembahasan di atas mengenai penegakan hukum maka penulis ingin 

melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang penegakan hukum 

mengenai tindak pidana metrologi legal.  

Metrologi itu sendiri mempunyai arti : “Metrologi adalah ilmu yang 

mempelajari masalah pengukuran.”
13

 Sementara legal adalah suatu keabsahan 

yang mempunyai kekuatan hukum jadi metrologi legal adalah suatu ilmu 

yang mempelajari masalah pengukuran yang telah distandarkan oleh standar 

nasional ukur. 

Penelitian tentang metrologi legal pernah dilakukan oleh Taufik Hidayat, 

dkk mengenai IMPLENENTASI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1981 

TENTANG METROLOGI LEGAL KHUSUSNYA PELAKSANAAN 

TERA ULANG METER kWh DI BALAI METROLOGI WILAYAH 

SURAKARTA DINAS PERDAGANGAN PROPINSI JAWA TENGAH, 
14

  

pembahasannya mengkaji tentang Pemakaian tera ulang meter KWH di 

Surakarta hasilnya menunjukan dari 130 responden sebagai sample yang 

diambil dari sebagian populasi yang diteliti yakni pelaksanaan tera ulang 

meter KWH di Balai Metrologi Wilayah Surakarta kurang lancar. 

Setelah dilaksanakan program tera ulang meter KWH di Balai Metrologi 

Wilayah Surakarta, terlihat beberapa fenomena yang muncul antara lain : 
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1. Fenomena hukum, yaitu adanya kepastian hukum karena adanya 

jaminan kebenaran meter KWH yang dipakai pelanggan pemakai 

listrik. Sehingga pelanggan merasa terlindungi dalam pemakaian 

listrik. 

2. Fenomena ekonomi, adalah dengan adanya program pelaksanaan 

tera ulang yang membuka peluang kepada pihak swasta untuk ikut 

berperan dalam pengujian meter KWH. 

3. Fenomena sosial, adalah dengan program pelaksanaan tera ulang 

meter KWH akan mengakibatkan dampak sosial yaitu dapat 

mengurangi pengangguran dan perasaan dari sebagian warga yang 

kurang senang terhadap pelaksanan tera ulang meter KWH. 

4. Fenomena lingkungan, adalah dengan program pelaksanaan tera 

ulang meter KWH akan memberikan dampak lingkungan dengan 

berdirinya perusahaan rekondisi meter KWH di suatu tempat. 

5. Fenomena politik, adalah dengan adanya program pelaksanaan tera 

ulang meter KWH akan memberikan dampak ….. politik kepada 

PLN, karena mereka terasa terbantu dengan menghadapi komplain 

yang diajukan masyarakat dalam pemakaian meter listrik. 

Pelaksanaan Tera Ulang Meter KWH di Balai Metrologi Legal Surakarta 

dilakukan dengan beberapa tahapan menyimpulkan kebijakan yang kurang 

mengakomodir permasalahan yang ada dimasyarakat dan kondisi saat ini, 

sumberdaya, komunikasi dan lingkungan yang kurang mendukung 

mengakibatkan pelaksanaan tera ulang meter KWH berjalan kurang lancar. 
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Dan akhirnya jumlah meter KWH yang belum ditera ulang masih banyak 

serta yang akan mengakibatkan perlindungan kepada pemakai meter KWH 

terhadap kebenaran pengukuran tidak tercapai. Untuk itu perlu dilakukan 

perubahan-perubahan terhadap hal-hal yang akan mengakibatkan peningkatan 

pelaksanaan tera ulang meter KWH di Balai Metrologi Wilayah Surakarta, 

perubahan-perubahan tersebut antara lain yang yang krusial adalah merubah 

kebijakan operasional pelaksanaan tera ulang meter KWH terhadap 

mekanisme pelaksanaan dan dana pelaksanaan tera ulang meter KWH 

dilakukan dari rekening yang dibayar tiap bulan oleh pelanggan tersebut pada 

skala prioritas
15

. 

Penelitian lain dilakukan oleh Hendrik Kristian, judul penelitiannya 

tentang “SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI 

BOYOLALI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA 

METROLOGI LEGAL”
16

 hasilnya menunjukan bahwa permasalan yang ada 

yakni mengenai penerapan sanksi Pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri 

Boyolali dalam perkara tindak pidana metrologi legal berdasarkan faktor-

faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi 

pidana metrologi legal berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana metrologi legal atas kepemilikan timbangan yang tertanda terakhir 
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2004, yang digunakan untuk berjualan telah merugikan konsumen khususnya 

pembeli barang. 

Penelitian yang  akan kami lakukan berbeda dari penelitian yang telah 

disebutkan di atas, penelitian ini akan mengkaji tentang  penerapan sanksi 

pidana oleh hakim pengadilan Negeri Boyolali dalam pemeriksaan perkara 

tindak Pidana Metrologi legal, hakim pasti menemukan suatu hambatan baik 

yang terjadi diluar maupun di dalam, disengaja maupun tidak disengaja. 

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai alasan apa yang 

mendukung tindak pidana Metrologi Legal dikalangan pedagang, Upaya yang 

dilakukan pemerintah dalam menanggulangi praktek penyimpangan 

Metrologi Legal. Kenudian hambatan dalam penegakan hokum terhadap 

praktek penyimpangan Metrologi Legal. 

Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

metrologi legal bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, meskipun hakim 

mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan 

pidana dan tinggi rendahnya pidana. Kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim 

boleh menjatuhkan pidana menurut kemauanya sendiri tanpa ukuran tertentu 

untuk memberikan suatu keadilan, Hakim harus melakukan kegiatan dan 

tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang 

diajukan kepadanya. 

Setelah terbukti adanya pelanggaran, maka kasus dilimpahkan ke 

Pengadilan. Di Pengadilan hakim sangat berperan penting dalam memeriksa 

dan memutus tindak pidana metrologi legal tersebut karena hukum adalah 
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sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan 

kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, 

ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dalam bertindak sebagai 

perantara utama dalam hubungan social antar masyarakat terhadap 

kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara 

Negara dapat menutut pelaku dalam konstitusi hukum pidana, hukum pidana 

yang berupayakan cara Negara dapat menutut pelaku dalam kontitusi hukum 

menyediakan kerangka kerja bagi penciptaaan hukum, perlindungan hak asasi 

manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan dimana 

mereka yang akan dipilih.’’
17

  

Pidana berasal dari kata straf (belanda), yang adakalanya disebut dengan 

istilah hukuman istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman secara hukum 

sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Dapat dikatakan istilah pidana 

dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana, pidana lebih tepat 

didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau 

diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat 

hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan 

hukum pidana secara khusus larangan dalam hukum pidana disebut sebagai 

tindak pidana.’’ 
18
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Hakim harus seksama dan seteliti mungkin dalam memeriksa suatu 

perkara dan pertimbangan hakim sangat penting dalam menjatuhkan putusan 

pidana terhadap Metrologi Legal.  

Hakim dalam menjatuhkan putusan sangat mempunyai pengaruh penting 

karena hakim mempunyai kewenangan dimana kewenangan adalah 

kekuasaan yang mendapat keabsahan atau legitimasi. Tugas dan kewenangan 

untuk mencapai tujuan masyarakat atau Negara disebut fungsi, sumber 

kewenangan antara lain.’’
19

  

1. Tradisi keluarga atau darah biru. 

2. Kekuatan sakral. 

3. Kualitas pribadi. 

4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat 

menjadi pemimpin. 

5. Instrumental yaitu kekayaan dan keahlian iptek. 

 

Hal – hal yang berkaitan dengan metrologi diatur dengan Undang – 

Undang ini mengatur hal-hal mengenai pembuatan, pengedaran, penjualan, 

pemakaian, dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar timbang, dan 

perlengkapannya. 

Ketentuan kaidah hukum dalam kegiatan bergadang mempergunakan 

ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapanya (UTTP) selanjutnya 

dipergunakan istilah “TIMBANGAN” telah di atur dalam Undang-Undang 

                                                 
19

 Uwes Fatoni. 2006. Pengantar Ilmu Politik. www. Pwngantarilmupolitik.blog.spot.com. Jumat 

21-Oktober-2011. Pukul 10;58 WIB. 



10 

 

 

Bo. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. Untuk mencegah peredaran atau 

penggunaan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dan persyaratan dalam 

paduan, maka diperlukan dan penyidikan. Dalam Pasal 36 undang-undang 

No. 2 TAHUN 1981 disebutkan bahwa tugas dan wewenang dalam 

pengawasan, pengamatan, dan penyidikan tindak pidana Metrologi Legal 

adalah pegawai instansi pemerintah dibantu oleh kepolisian Republik 

Indonesia. Penyidikan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh 

hukum acara pidana yang berlaku. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusunan 

penulisan dengan judul, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 

PENYIMPANGAN METROLOGI LEGAL” 

 

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah 

Dalam penyusunan skripsi pembatasan sangat penting agar masalah yang 

diteliti tidak terlalu luas, membatasi masalah memiliki implikasi pada 

penyempitan teori dan variable yang aka diteliti pembatasan masalah juga sangat 

membantu peneliti dalam merumuskan instrumen penelitian. 

Agar penelitian mangarah pada inti masalah yang sesungguhnya maka 

peneliti perlu membatasi masalah dengan memperhatikan hal dengan 



11 

 

 

pertimbangan yang matang maka sebaiknya memilih topik yang sesuai dengan 

bidang pekerjaan dan latar belakang pendidikan yang dimiliki. 
20

  

Agar penelitian ini tetap mengarah kepada permasalahan dan tidak 

menyimpang dari pokok pembahasan hingga menimbulkan kerancuan maka 

diperlukan suatu pembatasan permasalahan dalam penelitian ini. Mengingat 

luasnya permasalahan yang akan dilakukan mengenai penyimpangan 

Metrologi Legal. Oleh Karena itu diperlukan adanya pembatasan masalah 

yang mana akan diarahkan pada penegakan hukum terhadap penyimpangan 

metrologi legal. 

Guna mancapai tujuan yang dikehendaki, maka perlu ditegaskan kembali 

masalah yang akan diteliti. Dengan demikian memudahkan dalam pengerjaan 

serta dapat difokuskan pada permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Alasan apa yang mendukung tindak pidana Metrologi Legal dilakukan 

dikalangan pedagang? 

2. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi praktek 

penyimpangan Metrologi Legal? 

3. Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktek penyimpangan 

Metrologi Legal? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

1. Untuk mengetahui apa yang terjadi alasan tindak pidana Metrologi 

Legal di kalangan pedagang. 

2. Untuk mengetahui bagaimana praktek penegakan hukum terhadap 

penyimpangan Metrologi Legal. 

3. Untuk mengetahui hambatan hukum terhadap praktek penyimpangan 

Metrologi Legal. 

2. Suatu penelitian akan lebih mudah apabila mempunyai kegunaan dan 

dapat menambah wawasan pembacanya, oleh karena itu penulis 

merumuskan manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada 

umumnya dan bidang hukum acara pidana khususnya. 

b. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai penegakan 

pidana dalam tindak pidana metrologi legal 

c. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang teliti 

2. Manfaat Praktis 

a. Mencocokan bidang Ilmu Hukum yang selama ini diperoleh 

dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek.  

b. Menggembangkan penalaran, membentuk pola dinamis dan 

untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu 

yang diperoleh. 
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c. Memberikan gambaran yang kongkrit kepada para pembaca agar 

diperoleh kebenaran yang serius mengenai penegakan hukum 

oleh hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pindana 

Metrologi Legal  

d. Memberikan pengetahuan dan infomasi kepada masyarakat dan 

fakultas hukum mengeni tindak pidana Metrologi Legal. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Masalah penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa 

untuk mempertahankan ekistensinya melalui pengorganisasian sumber-

sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat terkandung 

dalam tata hukumnya. Menurut Satjipto Raharjo petunjuk yang baik untuk 

menilai pekerjaan para penegak hukum pada hemat saya berada ditangan 

rakyat. Rakyat ini disebut konsumen berdasarkan alasan, bahwa mereka inilah 

yang pada akhirnya akan menerima tindakan yang dilakukan oleh para 

penegk hukum, baik sebagai pihak yang terkena sanksi maupun yan mendapat 

keuntungan.
21

  

“Untuk sekedar membuat suatu ikhtisar, maka berikut ini dicoba untuk 

mengemukkan hal-hal yang lazimnya dikeluarakan melalui suara-suara rakyat 

seperti itu:
22

 

1. Penegakan hukum melalui lembaga-lembaga yang bertugas 

untuk itu belum spenuhnya dijalankan secara berdisiplin, 
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misalnya saja dalam hal ketepatan waktu. Keadaan yang 

demikian ini membuktikan, bahwa di samping kurangnya 

disiplin, juga disebabkan oleh pengolahan yang kurang 

seksama 

2. Kekendoran dalam menepati displin yang demikian itu 

membuka peluang bagi pegawai-pegawai di lingkungan 

lembaga-lembaga tersebut, yang memang mempunyai itikad 

baik, untuk menagguk air keruh. 

3. Penggunaa kekerasan fisik masih saja terdengar di kalangan 

para konsumen. Kekerasan fisik semacam ini makin 

menjauhkan rakyat dari aparat penegak hukum yang justru 

seharusnya melindungi mereka. 

4. Terdapat solidaritas di antara sesama penegak hukum atau 

kekuasan eksekutif yang terkandung menjurus kepada 

perbuatan yang sesungguhnya bertentangan denga hukum. 

5. Pemanfaat kedudukan jabatan untuk kepeningan priadi. 

Dalam skripsi ini penulis akan membahas lebih mendalam tentang 

bagaiman penegakan hukum terhadap penyimangan metrologi legal. 

Metrologi sendiri membahas mengenai ukuran, takaran, timbangan yang 

disesuaikan dengan aturan. Hal diatas dapat dikatakan menyimpang apabila 

takaran atau ukuran tidak sesuai dengan takaran yang ditentukan sehingga 

dapat merugikan masyarakat karena subjek dari kepentingan yang dilindungi 
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oleh hukum pidana dari perbutan –perbuatan yang membahayakan atau 

merugikan itu meliputi:
23

 

1. Orang perorangan atau individu; 

2. Masyarakat atau kolektivitas; dan 

3. Negara  

Metrologi diatur dengan undang-undang Republik Indonesia No 2 Tahun 

1981 tentang metrologi legal. Undag-undag ini mengatur mengenai 

pemuatan, pengedaran, penjualan, pemakaian dan pemerikaan alat-alat ukur, 

takar, timbang, dan perlengkapanya dibawah undang-undang No 2 Tahun 

1981, ada peraturan pemerinth (PP) No 2 Tahun 1989 dalam penegak Tindak 

Pidana Metrologi Legal Hakim mempunyai landasan hukum wewenang 

hukum antara lain terdapat dalam KUHAP undang-undang No 2 tahun 1989 

Jo.UU No. 8 Tahun 2004. Dimana didalam KUHAP disebutkan beberapa 

wewenang Hakim yaitu: 

1) Melakukan penahanan 

Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan 

dengan penetapanya berwenang melakukan  pertahanan seperti yang 

disebut dalam pasal 26 KUHP 

2) Pengalihan jenis Penahanan 

Penyidik atau penuntut umum hakim berwenang mengalihkan 

jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain seperti 

yang disebut dalam pasal 23 KUHAP   

                                                 
23
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Dalam hal ini Hakim sebagai organ pengadilan dianggap 

memahami hukum, andai kata ia tidak menemukan hukum terulis, Ia wajib 

menggali hukum tak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai 

seorang yang bijaksana dan bertangung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

diri sendiri masyarakat, bangsa dan Negara. 

Hakim dalam mengambil keputusan pada umumnya melakukan penilaian 

tentang: 

1) Pertama, diambilah keputusan mengenai perbuatan, yaitu apakah 

terdakwa memang melakukan perbuatan yang dituduhkan. 

2) Kedua, keputusan mengenai aturan pidananya, yaitu apakah perbutan 

yang dilakukan terdakwa itu memang merupakan suatu perbuatan 

pidana, yang selanjutnya disusul dengan apakah terdakwa dengan 

demikian dapat dijatuhi pidana. 

 

E. Metode Penelitian 

Pada dasarnya manusia selalu ingin tahu dan ini mndorong manusia 

untuk bertanya dan mencari jawaban atas pertanyaan itu, salah satu cara untuk 

mencari jawaban atas pertanyaan itu. Salah satu cara untuk mencari jawaban 

adalah dengan mengadakan penelitian. Cara lain lebih mudah, tentunya adalah 

dengan bertanya pada seseorang atau bertanya pada buku tetapi kita tidak 

dapat selalu mendapat jawaban yang meyakinkan. 

Pengertian penelitian sering di campuradukan dengan pengumpulan data 

atau informasi, studi pustaka, kajian dokumentasi, penulisan makalah, 
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perubahan kecil pada suatu produk, dan sebagainya. Kata penelitian atau riset 

sering dikonotasikan dengan bekerja secara eksklusif menyendiri di 

laboratorium, di perpus, dan lepas dari kehidupan sehari-hari. Terdapat 

bermacam-macam tujuan penelitian yakni”
24

  

1. Eksplorasi 

2. Deskripsi 

3. Prediksi 

4. Eksplanasi 

5. Aksi 

Pada pernyataan di atas diberikan gambaran bahwa metode penelitian 

merupakan suatu unsur mutlak yan harus ada dalam penelitian. Metode 

pnelitian meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pedekatan yang dipakai penulis adalah Menurut Soerjoo 

Soekamto Metode yuridis sosiologi, karena suatu penelitian yang 

didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kenyataan 

yang terjadi di lapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dan 

perjanjian serta dalam prakteknya sesuai yang terjadi sebenarnya.
25

 

2. Jenis Penelitian  

Ditinjau dari segi ilmu dan sumber data penelitian yang dilakukan 

oleh penilis, maka didalam penulisan hukum ini jenis penelitian yang 

digunakan adalah jenis penelitian empiris. Penelitia Hukum Empiris 

                                                 
24

 Elqorni. 2009. Definisi Penelitian. Elqorni. Wordspress.com/2009/03/21/definisi-manajemen-2/. 

Hal. 14.  
25
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adalah penelitian yang memberikan data yan benar tentang pelaksanaan, 

keadaan atau gejala-gejala lainya tentang pelaksanaan di lapangan 

3. Sifat Penelitian 

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif  yaitu penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberikan data steliti mungkin tentang manusia, 

keadaan atau gejala-gejla lain.
26

 Jadi metode diskriptif ini digunakan 

untuk melaporkan atau menggambarkan suatu penelitian denga cara 

mengumpulkan data, mengklaifikasikanya, menganalisa dan 

menginterprestasikan data yang ada 

 

4. Pedekatan Penelitian 

Dalam usaha penulis memperoleh data yang diperlukan utuk 

menyusun penulisan hukum, pendekatan yang digunakan adalah 

menggunakan pendekatan kualitatif. 

 

5. Lokasi penelitian  

Dalam penulisan ini lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan 

Negeri Boyolali dan masyarakat/pedagang Boyolali, dimana terdapat 

kasus yang berkenaan dengan tindak pidana Metrologi Legal. 

 

6. Jenis Data  

                                                 
26

 Soerjono Soekamto. 1977. Op Cit. Hal. 10 



19 

 

 

a. Data Primer : data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama, 

data primer harus secara langsung kita ambil dari sumber aslinya, 

melalui sumber yang tepat dan yang kita jadikan responden dalam 

penelitian kita. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam 

istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek 

penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan 

informasi maupun data.  

b. Data Sekunder : merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita 

tinggal mencari dan mengumpulkan, data sekunder dapat diperoleh 

dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya 

perputakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi 

perdagangan, biro statistik, dan kantor-kantor pemerintah yang 

berkaitan dengan penelitian.
27

 

 

7. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara / interview 

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab 

dengan responden atau informan kepada Hakim Pengadilan Negeri 

Boyolali dan pedagang klonthongan, pengusaha susu, dan 

pengusaha mebel.  

b. Studi Dokumen  

                                                 
27
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Teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji subtansi atau isi 

bahan hukum.  

 

 

8. Analisis Data  

Dalam pengalisisan data pada penelitian ini teknik yang digunakan 

penulis adalah data secara kualaitatif. Menurut Soerjono Soekamto 

analisa data secara kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang 

digunakan dan menghasilkan data diskriptif analisis yaitu apa yang 

dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata 

yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
28

 

 

 

F. Sistematika Skripsi 

Penulisan hukum ini terbagi menjadi empat bab yang setiap bab terbagi 

dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman 

terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum 

ini adalah sebagai berikut: 

Pendahuluan tentang ini dipaparkan adanya latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode, penelitian dan sistematika penulisan hukum.  

                                                 
28
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Tinjauan Pustaka tentang penjelasan dari hasil penelitian yang diperoleh 

di lapangan, pembahasannya mengenai penegakan hukum oleh Hakim 

Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Metrologi 

Legal, alasan-alasan penyimpangan tindak pidana metrologi legal, dan 

hambatan-hambatan tindak pidana Metrologi Legal.  

Penutup dalam bab ini terbagi dua macam bagian, yaitu: kesimpulan dan 

saran.  
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