
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Upaya dalam meningkatkan pelayanan pasar tradisional, pemerintah 

mencanangkan program perbaikan pengelolaan dan pemberdayaan pasar 

tradisional. Tujuannya yakni terciptanya pasar tradisional yang tertib, teratur, 

aman, bersih dan sehat, seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar 

Tradisional. Indikator pasar tertib adalah adanya pasar tertib ukur yang ditujuk-

kan penggunaan timbangan yang benar, perilaku pedagang dalam pengukuran 

dan penimbangan dengan tepat dalam rangka melayani konsumen dengan baik. 

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukur barang yang paling 

umum dalam perdagangan dan jual beli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dijelaskan, alat ukur ialah alat yang diper-

untukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran, sedangkan 

alat timbangan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran 

massa atau penimbangan. Timbangan tersebut berfungsi sebagai mengukur 

suatu berat massa yang dinyatakan dalam satuan kilogram. Timbangan yang 

banyak digunakan pedagang tradisional umumnya timbangan meja beranger. 

Timbangan meja ini dalam penggunaannya membutuhkan bantuan operator. 

Timbangan ini termasuk kelompok timbangan yang wajib ditera ulang, karena 

digunakan dalam kegiatan perdagangan terutama di pasar tradisional. 

Pelaksanaan tera ulang berdasarkan pada masa berlakunya tanda tera sah 

yang dibubuhkan pada timbangan meja beranger. Masa berlakunya tanda tera ini 



2 
 

 

terdapat pada Pasal 38 Kepmenperidag No. 61/MPP/Kep/2/1998 Tentang 

Penyelenggaraan Kemetrologian yang mengatakan bahwa jangka waktu tera 

ulang UTTP berlaku 1 (satu) tahun kecuali UTTP sebagaimana tercantum pada 

lampiran VIII keputusan ini. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, timbangan 

meja termasuk timbangan yang memiliki jangka watu tera ulang satu tahun.  

Maka pelaksanaan tera ulang pada timbangan meja dilakukan setiap satu tahun 

sekali berdasarkan masa berlakunya tanda tera yang dibubuhkan. 

Pelaksanaan tera ulang timbangan merupakan kewajiban bagi pedagang, 

terutama yang digunakan untuk menimbang dalam menjalankan kegiatan 

usahanya di pasar tradisional. Timbangan yang paling banyak digunakan di 

pasar tradisional adalah timbangan meja beranger. Timbangan meja beranger 

merupakan timbangan yang penunjukannya tidak otomatis, dalam penunjukan 

kesetimbangannya sepenuhnya diperoleh dari bantuan operator. Alat timbangan 

ini berat (massa) membutuhkan anak timbangan untuk membuat setimbang. 

Kewajiban tera ulang pada penggunaan timbangan memerlukan keterlibatan 

peran pemerintah salah satu tugasnya yakni untuk melindungi konsumen dan 

menjamin kepentingan umum terutama sebagai upaya perlindungan konsumen.  

Kepatuhan wajib tera timbangan merupakan persoalan yang sudah biasa 

sejak dulu ada di kemetrologian. Rasio kepatuhan wajib tera timbangan dalam  

melaksanakan pemenuhan kewajibannya dari tahun ke tahun menunjukkan 

persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hasill ini didasar-

kan pada perbandingan jumlah wajib tera timbangan yang melakukan tera ulang 

lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah total wajib tera timbangan. Jumlah 

timbangan meja yang melakukan tera ulang pada tahun 2017 di UPTD Metrologi 

Legal Jepara hanya 11.742 unit alat ukur takar timbang dan perlengkapannya 
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(UTTP) dari 24.452 UTTP yang berada di wilayah Kabupaten Jepara. Jumlah 

tersebut membuktikan bahwa masih banyak pedagang yang kurang taat 

terhadap pelaksanaan tera ulang. 

Rendahnya kepatuhan wajib tera timbangan penyebabnya antara lain 

pengetahuan sebagian besar wajib tera tentang kewajiban dan manfaat melaku-

kan tera ulang; serta kepuasan wajib tera timbangan dan kualitas pelayanan 

petugas tera masih rendah. Wajib tera timbangan masih mempersepsikan 

kewajiban tera sebagai pungutan wajib, karena mereka merasa belum melihat 

manfaat yang nyata bagi masyarakat. Banyak wajib tera timbangan yang 

berpersepsi negatif pada petugas tera yang terlihat pada rendahnya pelayanan 

pada wajib tera, hal ini akan menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib tera. 

Upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib tera timbangan adalah memberikan 

pelayanan yang baik kepada wajib tera.  

Keterbatasan jumlah peralatan dan sumber daya manusia khususnya 

tenaga penera yang dimiliki oleh UPTD Metrologi Jepara pada saat ini dipandang 

bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan tera/tera 

ulang di Kabupaten Jepara. Hal tersebut bisa dipahami, mengingat pengadaan 

peralatan kemetrologian membutuhkan dana yang cukup besar. Disamping itu 

pula, untuk mempersiapkan tenaga telatih di bidang kemetrologian juga 

membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. 

Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan 

wajib tera timbangan sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan 

dalam melakukan kewajiban tera ulang timbangan, sebagaimana disimpulkan 

dalam penelitian Silalahi (2015), Nurhakim dan Pratomo (2015) dan Shanti 

(2016) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang terdiri dari keandalan, 
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ketanggapan, jaminan, empati dan bukti fisik berpengaruh terhadap kepuasan. 

Penelitian empiris terkait pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan 

dilakukan oleh Tiraada (2013) yang menemukan bahwa pelayanan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hasil berbeda ditemukan Masruroh 

dan Zulaikha (2013) yang menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan. 

Pemahaman wajib tera juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

kepuasan dan kepatuhan wajib tera, sebagaimana disimpulkan dalam penelitian 

Jaya, dkk (2017) dan Yanah (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

pemahaman berpengaruh terhadap kepuasan. Hasil penelitian Shanti (2016) dan 

Nurhakim dan Pratomo (2015) yang menemukan bahwa pemahaman peraturan 

berpengaruh terhadap kepatuhan, meskipun hasil penelitian Suyanto dan 

Kholifah (2015) menyimpulkan bahwa pemahaman tidak dapat mempengaruhi 

kepatuhan. Terdapatnya gap research atau ketidak konsistenan hasil penelitian 

terkait pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib tera perlu disikapi 

dengan menggunakan variabel intervening, yang dalam penelitian ini meng-

gunakan variabel kepuasan pelayanan. Tujuan dari penggunaan variabel 

intervening dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih 

jelas mengenai hubungan antara variabel eksogen dengan variabel endogen.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh persepsi kualitas pelayanan terhadap kepuasan di 

UPTD Kemetrologian Legal Kabupaten Jepara? 
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2. Bagaimana pengaruh pemahaman pedagang terhadap kepuasan di UPTD 

Kemetrologian Legal Kabupaten Jepara? 

3. Bagaimana pengaruh persepsi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan 

pedagang di UPTD Kemetrologian Legal Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana pengaruh pemahaman pedagang terhadap kepatuhan pedagang 

di UPTD Kemetrologian Legal Kabupaten Jepara? 

5. Bagaimana pengaruh kepuasan terhadap kepatuhan pedagang di UPTD 

Kemetrologian Legal Kabupaten Jepara? 

6. Bagaimana pengaruh persepsi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan 

pedagang di UPTD Kemetrologian Legal Kabupaten Jepara melalui 

kepuasan sebagai variabel intervening? 

7. Bagaimana pengaruh pemahaman pedagang terhadap kepatuhan pedagang 

di UPTD Kemetrologian Legal Kabupaten Jepara melalui kepuasan sebagai 

variabel intervening? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan pasti mempunyai tujuan. Penelitian ini juga 

memiliki tujuan, yaitu: 

1. Menganalisis pengaruh persepsi kualitas pelayanan terhadap kepuasan di 

UPTD Kemetrologian Legal Kabupaten Jepara. 

2. Menganalisis pengaruh pemahaman pedagang terhadap kepuasan di UPTD 

Kemetrologian Legal Kabupaten Jepara. 

3. Menganalisis pengaruh persepsi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan 

pedagang di UPTD Kemetrologian Legal Kabupaten Jepara. 
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4. Menganalisis pengaruh pemahaman pedagang terhadap kepatuhan 

pedagang di UPTD Kemetrologian Legal Kabupaten Jepara 

5. Menganalisis pengaruh kepuasan terhadap kepatuhan pedagang di UPTD 

Kemetrologian Legal Kabupaten Jepara. 

6. Menganalisis pengaruh persepsi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan 

pedagang di UPTD Kemetrologian Legal Kabupaten Jepara melalui 

kepuasan sebagai variabel intervening. 

7. Menganalisis pengaruh pemahaman pedagang terhadap kepatuhan 

pedagang di UPTD Kemetrologian Legal Kabupaten Jepara melalui 

kepuasan sebagai variabel intervening 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat baik 

secara teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

dapat digunakan sebagai dokumen ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu terutama dengan teori terkait persepsi kualitas pelayanan, pemahaman, 

kepuasan dan kepatuhan wajib tera. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman 

yang sebenarnya tentang persepsi kualitas pelayanan, pemahaman, kepuasan 

dan kepatuhan pedagang yang lebih efektif dan efisien.  
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2) Bagi UPTD Kemetrologian Legal Kabupaten Jepara 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi dalam 

memecahkan permasalahan yang dihadapi, khususnya mengenai persepsi 

kualitas pelayanan, pemahaman, kepuasan dan pengaruhnya terhadap 

kepatuhan pedagang.  

3) Bagi Peneliti Selanjutnya   

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan dijadikan referensi 

akademik serta menjadi bahan perbandingan dalam melaksanakan penelitiaan 

pada bidang kajian yang sama. 

 


