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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dalam pengelompokan tingkat tindak 

pidana Kabupaten Sleman Tahun 2013-2015 dengan menggunakan analisis 

deskriptif dan alogaritma Self Organizing Map (SOM), maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Setelah dilakukan rekapitulasi data dihasilkan gambaran umum tindak 

pidana di Kabupaten Sleman, yaitu sebanyak 5 tindak pidana yang paling 

menonjol, diantaranya pencurian, penipuan, penganiayaan, pencopetan, 

dan asusila. Angka tindak pidana paling tinggi adalah pencurian dan yang 

paling rendah adalah tindak asusila, dimana angka tindak pidana paling 

tinggi terdapat di Kecamatan Depok dan yang paling rendah terdapat di 

Kecamatan Moyudan. 

2. Dalam menggunakan metode Self Organizing Maps (SOM) Jumlah 

kelompok yang terbentuk sebanyak 4 kelompok/klaster yang ditentukan 

oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan Within Cluster Sum of 

Squares (WCSS). Kelompok/klaster satu, dimana angka rata-rata tindak 

pidana keseluruhannya paling tinggi diantara 3 klaster lainnya yang 

beranggotakan 1 kecamatan yaitu Kecamatan Depok dengan karakteristik 

angka rata-rata tindak pidana tertinggi adalah tindak pencurian. Kecamatan 

Depok ini dikategorikan sebagai kecamatan sangat tinggi angka 

kriminalitasnya di Kabupaten Sleman. Kelompok/klaster dua dimana 

angka rata-rata tindak pidana keseluruhannya tertinggi kedua setelah 

klaster 1 (Kecamatan Depok) yang beranggotakan 1 kecamatan yaitu 

Kecamatan Mlati dengan karakteristik angka rata-rata tindak pidana 

tertinggi adalah penipuan. Kecamatan Mlati ini dikategorikan sebagai 

kecamatan tinggi angka kriminalitasnya di Kabupaten Sleman. 

Kelompok/klaster tiga dimana angka rata-rata tindak pidana 
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keseluruhannya tertinggi ketiga setelah klaster 1 (Kecamatan Depok) dan 

klaster 2 (Kecamatan Mlati) yang beranggotakan 3 kecamatan yaitu 

Kecamatan Gamping, Kecamatan Ngaglik, dan Kecamatan Sleman dengan 

karakteristik angka rata-rata tindak pidana tertinggi adalah pencurian. 

Ketiga kecamatan ini dikategorikan sedang angka kriminalitasnya di 

Kabupaten Sleman. Kelompok/klaster empat dimana angka rata-rata 

tindak pidana keseluruhannya tertinggi keempat/terakhir/terendah yang 

beranggotakan 12 kecamatan yaitu Kecamatan Berbah, Cangkringan, 

Godean, Kalasan, Minggir, Moyudan, Ngemplak, Pakem, Prambanan, 

Seyegan, Tempel, dan Turi dengan tindak pidana tertinggi adalah 

pencurian. 

1.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari pembahasan, maka 

peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut. 

1. Untuk penelitian yang lebih sempurna pada penelitian selanjutnya, 

sebaiknya menambahkan data tempat kejadian perkara/TKP berdasarkan 

ploting titik koordinat, sehingga hasil pemetaan lebih spesifik dan akurat.  

2. Untuk pemerintah selaku pengambil kebijakan dapat memanfaatkan hasil 

penelitian pengelompokan sebagai salah satu alternatif menangani masalah 

keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memprioritaskan 

pendekatan pencegahan daripada penanganan, sehingga dapat menekan 

angka kriminalitas di Kabupaten Sleman yang tergolong tertinggi 

dibandingkan dengan 4 kabupaten/kota lainnya di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

3. Untuk aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Daerah Istimewa 

Yogyakarta selaku mempunyai kewenangan khusus dalam menangani 

tindak pidana untuk memprioritaskan utama Kabupaten Sleman dalam 

melaksanakan tugasnya karena angka kriminalitas di kabupaten ini paling 

tinggi jika dibandingkan dengan 4 kabupaten/kota di Daerah Istimewa 

Yogyakarta 
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4. Untuk Kepolisian Resor Kabupaten Sleman selaku aparat penegak hukum 

yang berwenang di Kabupaten Sleman untuk memprioritaskan Kecamatan 

Depok dalam menangani kasus-kasus tindak pidana baik pencegahan 

maupun penanganan yang cepat dan tepat dengan mengembangkan sistem 

teknologi informasi.    

 


