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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, perlu kiranya diketahui 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. 

Dengan ini diharapkan tidak terjadinya penjiplakan sehingga penelitian ini dapat 

lebih bermanfaat dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai beberapa penelitian yang berkaitan  dengan 

kejahatan yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Penelitian tentang kejahatan telah banyak dilakukan. Penelitian yang 

dilakukan Daniaty (2012) yang berjudul, Tinjuan Kriminologis terhadap 

Kejahatan Abortus Provocatus Kriminalis di Kota Makassar. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

kejahatan abortus provocatus kriminalis di kota Makassar, antara lain: 1. Hamil di 

luar nikah; 2. Malu atau takut diketahui oleh orangtua atau keluarga; 3. Tidak mau 

menghambat sekolah dan masa depan; 4. Perempuan yang dihianati pacarnya; 5. 

Belum bersedia mempunyai anak; 6. Pertimbangan dari laki-laki yang 

menghamilinya; dan 7. Masalah ekonomi. Adapun upaya yang dilakukan aparat 

kepolisian yaitu dalam menanggulangi kejahatan abortus adalah: 1. Upaya 

Preventif antara lain di mulai dengan melakukan razia ke tempat persewaan dan 

penjualan VCD porno maupun buku-buku porno, berpegang teguh pada ajaran 

agama, hindari pergaulan bebas, memilih lingkungan pergaulan. 2. Upaya 

Represif yang dapat dilakukan aparat kepolisian antara lain dengan bekerja sama 

dengan pihak aparatur pemerintah pemerintah yaitu menempatkan beberapa 

personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa atau yang disebut dengan 

BAPEMKAMTIBMAS. 

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Tofail (2013) yang berjudul 

Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Oleh Geng Motor di 
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Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library 

research) dan metode penelitian lapangan (Field research). Hasil yang diperoleh 
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dalam penelitian ini, antara lain bahwa: (1) Faktor-faktor yang menjadi 

penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten 

Gowa antara lain: mudahnya mendapatkan sepeda motor, faktor lingkungan, 

faktor pengaruh minuman keras, faktor minimnya pendidikan formal, serta faktor 

sakit hati dan/atau dendam. (2) Upaya aparat hukum yang berwenang dalam 

menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Gowa, 

meliputi upaya Preventif dan Represif. Selain itu, peran serta masyarakat secara 

umum juga sangat dibutuhkan disamping peranan dari lembaga-lembaga 

pendidikan dan lembaga keagamaan. 

Selain itu penelitian lain yang membahas tentang kejahatan juga dilakukan 

oleh Hisyam Musafri Setiawan (2012) yang berjudul Aplikasi Sistem Informasi 

Tindak Pelanggaran Hukum Berbasis Web dan SMS Gateway. Dalam penelitian 

ini dibahas tentang pembuatan aplikasi untuk membantu pihak kepolisian 

memberikan informasi dengan SMS Gateway menggunakan tool NowSMS yang 

mana informasi ini akan diterima oleh keluarga dari pelaku pelanggaran berupa 

informasi kasus pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh anggota 

keluarganya tersebut. Hasil uji coba informasi yang dikirim lebih cepat diterima 

oleh keluarga pelaku, sehingga pihak keluarga cepat mengambil langkah-langkah 

untuk membantu anggota keluarga yang terjerat kasus hukum. 

Penelitian lain yang menghubungkan antara website dan kejahatan juga 

dilakukan oleh Riza Muhammad Nurman (2007) yang berjudul Sistem Informasi 

Pemetaan Profil Kriminalitas Berbasis Web. Penelitian ini mencoba 

mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu menampilkan peta serta 

memetakan jumlah kejahatan yang terjadi didalam peta tersebut dalam bentuk 

warna yang beragam. Pewarnaan pada masing-masing daerah dikelompokkan 

diambil berdasarkan ciri-ciri tertentu sehingga output yang dihasilkan diharapkan 

akan memudahkan pengguna dalam membedakan tingkat kerawanan antara 

daerah satu dan lainnya. Selain itu, sistem mampu menampilkan grafik dan 

perhitungan jumlah tindak pidana yang terjadi berikut penyelesaiannya 

berdasarkan bulan dan tahun. Dengan menggunakan tampilan visual peta dan 

grafik, diharapkan sistem akan membantu memudahkan Kepolisian Resort Kota 
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Bogor dalam menganalisa tingkat kerawanan setiap kecamatan, kelurahan, jenis 

kejahatan, pola waktu kejadian pada setiap bulan dan tahunnya, serta mengolah 

data kriminalitas yang terbaru dan aktual. 

Penelitian lain yang menggunakan analisis statistik dalam menganalisis 

kasus kejahatan dilakukan oleh Panji Anugrah Simamora dan Vita Ratnasari 

(2014) yang berjudul Pemodelan persentase Kriminalitas Dan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Di Jawa Timur Dengan Pendekatan Geographically Weighted 

Regression (GWR) . Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa adanya pengaruh 

spasial dalam pemodelan persentase kriminalitas di Jawa Timur. Pemilihan 

pembobot dilakukan dengan cara memilih pembobot yang memiliki nilai AIC 

terkecil yaitu fix gaussian. Wilayah yang berdekatan cenderung memiliki 

kesamaan faktor-faktor yang mempengaruhi persentase kriminalitas di Jawa 

Timur. Variabel kepadatan penduduk dan persentase penduduk migran 

berpengaruh signifikan pada sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur. Model 

GWR menghasilkan R2 sebesar 86,95% lebih besar dari model OLS yaitu 54,1%. 

Efrida Simamora (2012) yang berjudul Pengaruh Pemberitaan Kasus 

Penusukan Misterius Terhadap Tingkat Pengetahuan Masyarakat. Variabel-

Variabel yang digunakan adalaha terpaan media (X) dan tingkat pengetahuan (Y), 

sedangkan variabel kontrol adalah tingkat pendidikan, pengalaman pribadi, 

sumber dari orang lain, dan media massa (Z). Jenis penelitian ini adalah 

kuantitatif dengan pendekatan survei. Kuesioner sebagai alat pengumpul data 

yang dibagikan kepada 94 responden masyarakat Gowok, Caturtunggal. Penelitian 

ini menggunakan cluster sampling. Untuk metode analisis datanya menggunakan 

uji validitas, uji reliabilitas, tabulasi silang, uji korelasi parsial, dan uji T-test. 

Berdasarkan hasil uji korelasi parsial, ada hubungan yang signifikan antara 

variabel X dan variabel Y, yaitu koefisien korelasi sebesar 0,285, dan signifikansi 

0,005. Akan tetapi, hubungannya rendah. Ketika dipengaruhi variabel kontrol, ada 

hubungan yang rendah antara variabel X dan variabel Y. Nilai koefisien korelasi 

berada pada rentang 0,20-0,399. Pada uji T-Test, Nilai t hitung > t tabel (5,942 > 

1,986) dan P value (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak, artinya bahwa ada perbedaan 

antara tingkat tahu dan memahami. Pada tabel Group Statistics terlihat rata-rata 
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(mean) untuk tingkat tahu adalah 8,3298 dan untuk tingkat memahami adalah 

6,3404, artinya bahwa rata-rata tingkat tahu lebih tinggi daripada rata-rata tingkat 

memahami. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa teori efek terbatas 

terbukti, bahwa media massa kurang memiliki pengaruh kuat yang langsung 

terhadap individu. Ada variabel control yang dapat mempengaruhi hubungan X 

dan Y. 

Berdasarkan pada beberapa penelitian tersebut sebagaimana penjelasan 

singkat di atas, maka ingin dilakukan penelitian yang serupa mengenai kasus 

kejahatan konvensional. Hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya 

adalah  metode yang digunakan dan lokasi penelitian. Metode yang akan 

digunakan dalam penelitian kasus kejahatan konvensional dalam penelitian ini 

adalah metode statistik deskriptif dan uji T berpasangan berbasis website yang 

dapat menyajikan informasi berkaitan dengan kejahatan konvensional di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam bentuk yang lebih interaktif dan mudah dipahami 

serta menjadi tolak ukur kinerja dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

menyelesaikan kasus yang ditangani.  Selain itu pula dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi  pihak-pihak yang terkait dalam mengambil kebijakan. 

 


