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BAB III 

DASAR TEORI 

 

3.1 Kejahatan 

3.1.1 Pengertian Kejahatan 

 Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, 

warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa 

dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang 

berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, 

direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan 

merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat 

diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.  

Definisi kejahatan menurut (Kartono, 2003) bahwa: “Secara yuridis 

formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral 

kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar 

hukum serta undang-undang pidana”.  

Definisi kejahatan menurut (Kartono, 2003) bahwa: “Secara sosiologis, 

kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara 

ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar 

norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang 

telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam 

undang-undang pidana)”.  

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kejahatan 

bergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh (Mustofa, 

2005) bahwa: “Jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya yaitu : Kejahatan 

terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta 

benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum 

(pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan Negara”.  

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan 

karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan 
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dan tidak adanya keingina dari orang-orang dalam masyarakat untuk 

menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 

(Budianto, 2007) bahwa : “Salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di 

Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin 

bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi”.  

Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia, 

misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, 

urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang 

melakukan kejahatan.  

Menurut Sutrisno dan (Sulis, 2008) bahwa : “penyebab kejahatan dapat 

dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya, dan unsur 

kerohanian”.  

Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian, ada 

penjahat yang pada lahirnya kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya 

menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah 

memperoleh cacat rohaniah. Selain itu ada istilah kleptomia yaitu mereka yang 

acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya 

dan dicurinya. Sifat suka mencuri semacam ini semata-mata merupakan 

kesukaannya meskipun tidak perlu baginya.  

Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis 

kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase kejahatan yang dilakukan 

wanita dan laki-laki berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase 

kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada wanita. Hal itu 

tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-

sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita 

lebih rendah bila dibanding dengan laki-laki.  
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3.1.2 Kejahatan Konvensional 

Kejahatan konvensional itu sendiri adalah kejahatan yang dilakukan 

dengan motivasi dan modus kejahatan umum. Kejahatan konvensional terdiri atas 

tiga bagian umum, yaitu: 

a. Kejahatan terhadap manusia seperti pembunuhan, penganiyayaan dengan 

menggunakan alat berat (anirat). Penganiyayaan tanpa menggunakan alat 

(airing), culik, peras/ancaman, pencurian dengan kekerasan (curas), 

perkosaan, zinah, pencemaran nama baik/penghinaan, dan lain-lain. 

b. Kejahatan terhadap harta benda seperti penipuan penggelapan, Pencurian 

dengan menggunakan alat berat (curat), pencurian tanpa menggunakan alat 

berat (curing), sengketa rumah/tanah, palsu atentik, asuransi, pencurian 

kendaraan bermotor roda dua (r2), pencurian kendaraan bermotor roda 

empat (r4), dan lain-lain. 

c. Kejahatan terhadap masyarakat seperti judi, pelacuran, ketertiban, 

pengrusakan, dan lain-lain. (Nurman, 2007) 

 

3.2 Website 

Website merupakan kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file-

filenya saling terkait. Website terdiri dari page atau halaman, dan kumpulan 

halaman yang dinamakan homepage. Homepage berada pada posisi teratas, 

dengan halaman-halaman terkait berada di bawahnya. Biasanya setiap halaman di 

bawah homepage disebut child page, yang berisi hyperlink ke halaman lain dalam 

website. (Gregorius,2000) 

Website awalnya merupakan suatu layanan sajian informasi yang 

menggunakan konsep hyperlink, yang memudahkan surfer atau pengguna internet 

melakukan penelusuran informasi di internet. Informasi yang disajikan dengan 

website menggunakan konsep multimedia, informasi dapat disajikan dengan 

menggunakan banyak media, seperti teks, gambar, animasi, suara, atau film. 
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3.3 PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP adalah sebuah bahasa script server side yang dapat digunakan dengan 

bahasa HTML atau dokumen secara bersamaan untuk membangun sebuah aplikasi 

website. Bahasa PHP mirip dengan bahasa C, Perl, dan Java dengan keunikan 

tersendiri. 

Sifat open source pada PHP memberikan kemampuan PHP berkembang 

secara cepat. PHP selain dapat membuat dokumen HTML secara dinamis, dapat 

membuat gambar, PDF, dan animasi flash dengan script yang sederhana. PHP 

dapat bekerja dengan baik pada sebagian besar DBMS, diantaranya oracle, 

MSSQL, SQL server, database, PostgreeSQL, dan MySQL. Proses pengaksesan 

database dengan menggunakan PHP dapat dilihat pada Gambar 3.1. (Syafii, 2004) 

 

Gambar 3.1. Pengaksesan database melalui web menggunakan PHP. 

3.3.1 Cara Kerja PHP 

Konsep pemrograman PHP sedikit berbeda dengan pemrograman dengan 

menggunakan script CGI yang memaksa untuk menulis kode yang menghasilkan 

keluaran dalam format HTML. Pada PHP, penyisiapan kode ditulis secara bebas 

setiap ada permintaan terhadap halaman tersebut. Interpreter PHP dalam 

mengeksekusi script code PHP pada sisi server, dan output dalam bentuk 

dokumen HTML (Bakken dan Egon, 2001). Secara diagram dapat dilihat pada 

Gambar 3.2 (Sidik, 2004) 

 

Gambar 3.2. Proses eksekusi kode PHP. 

 



14 

 

 

Keterangan gambar : 

1. Client melakukan permintaan data ke website server. 

2. Website server melakukan pengecekan ke skrip PHP. 

3. Skrip php diolah di mesin PHP. 

4. Skrip php yang berada diantara skrip HTML dieksekusi di server 

5. Client menerima hasil eksekusi PHP di server berupa informasi dalam 

dokumen HTML. 

 

3.3.2 Kelebihan PHP 

Adapun kelebihan dari php adalah sebagai berikut: 

1. PHP memiliki tingkat akses yang lebih cepat. 

2. PHP memiliki tingkat lifecycle yang cepat sehingga selalu mengikuti 

perkembangan teknologi internet. 

3. PHP memiliki tingkat keamanan tinggi. 

4. PHP mampu berjalan di beberapa server yang ada, misalnya Apache, 

Microsoft IIS, PWS, AOLServer, phttpd dan Xitami. 

5. PHP mampu berjalan di linux sebagai platform sistem operasi utama 

bagi PHP, namun juga dapat berjalan di FreeBSD,Unix, Solaris, 

Windows dan yang lain. 

6. PHP juga mendukung akses ke beberapa database yang sudah ada, baik 

yang bersifat free ataupun komersial. Database itu antara lain MySQL, 

PostgreSQL, mSQL,Informix, dan MicrosoftSQL server. 

7. PHP bersifat free atau gratis. 

 

3.4 Definisi Database  

Database adalah susunan record data operasional lengkap dari suatu 

organisasi atau perusahaan, yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi 

dengan menggunakan metode tertentu dalam computer sehingga mampu 

memenuhi informasi yang optimal yang dibutuhkan oleh para pengguna. Borland 

Delphi 2005 mendefinisikan database sebagai keterangan mengenai kumpulan 
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sejumlah table, prosedur tersimpan dan hubungan relasi antar table yang saling 

berhubungan dalam bentuk suatu program aplikasi atau dapat disebut juga dengan 

database relational. Jadi, file database dalam Borland Delphi 2005 hanya 

menampung nama file, hubungan relasi dan keterangan dari file-file table lainnya. 

 

3.4.1 Konsep Dasar 

Database Banyak sekali kegiatan manusia yang menggunakan computer 

sebagai sarana pengolahan data, sehingga diperlukan suatu perangkat lunak 

database. Jika dikaji lebih mendasar tentang batasan suatu database, maka dapat 

disebutkan bahwa segala bentuk koleksi data adalah suatu database. Mulai dari 

kelompok data pegawai, sampai dengan kelompok file, merupakan database. 

Kelompok data tersebut lalu diorganisir terhadap jenisnya dan diwujudkan dalam 

bentuk table, sehingga terbentuklah berbagai macam table sesuai dengan jenisnya. 

Namun demikian meskipun table-table telah dipisahkan terhadap jenis yang 

berlainan, suatu table biasanya masih memiliki kaitan informasi dengan table 

lainnya. Dalam perancangan system database ada dua hal utama yang perlu 

diperhatikan dan tidak boleh diabaikan, yaitu keamanan dan otoritas. Keamanan 

menyangkut segala potensi database dalam menjaga data dari pihak-pihak yang 

tidak diinginkan. Sedangkan otoritas terkait dengan pemberian wewenang atau 

hak istimewa untuk mengakses, mengedit dan menggunakan program pada para 

pengguna. 

 

3.4.2 Entity Relationship Diagram  

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu model jaringan yang 

menggunakan susunan data yang disimpan dalam system secara abstrak. ERD 

merupakan model jaringan data yang menekankan pada struktur-struktur dan 

relation data.  
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3.4.3 Simbol  

 Symbol Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan alat untuk 

pembuatan model data secara grafik, maka ERD memiliki symbol-symbol yang 

digunakan untuk menggambarkan model data seperti terdapat pada table berikut: 

 

Tabel 3.1.  Symbol Entity Relationship Diagram (ERD) 

No. Simbol Arti Definisi 

1  Entitas Suatu kumpulan objek atau sesuatu 

yang dapat dibedakan atau 

didefinisikan secara unik. 

2  Relationship Hubungan yang terjadi antara satu 

atau lebih entity. 

3  Atribut Karakteristik dari entity atau 

relationship yang menyediakan 

penjelasan detail tentang entity atau 

relationship tersebut 

4  Atribut 

Kunci 

Atribut yang digunakan untuk 

menentukan suatu entity secara unik 

5  Atribut 

komposisi 

Atribut yang memiliki sekelompok 

nilai untu setiap instansi entity 
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3.4.4 Normalisasi 

Normalisasi adalah suatu teknik untuk mengorganisasikan data kedalam 

table-table untuk memenuhi kebutuhan pemakai didalam suatu organisasi.  

Tingkatan dalam normalisasi : 

a. First normal form (1NF)  

Suatu relasi dikatakan berada pada 1NF bila setiap data bersifat atomic 

yaitu setiap irisan baris dan kolom mempunyai satu nilai data. 

b. Second normal form (2NF) 

Suatu relasi dikatakan berada pada 2NF bila relasi tersebut berada pada 

1NF dan atribut yang bukan key bergantung penuh terhadap keynya. 

c. Third normal form (3NF) 

Suatu relasi sudah berada pada 3NF bila sudah berada dalam 2NF dan 

atribut yang bukan key tidak tergantung transitif terhadap keynya. 

 

3.4.5 Flowchart 

Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah – langkah dan 

urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analisis dan programmer 

untuk memecahkan masalah kedalam segmen – segmen yang lebih kecil dan 

menolong dalam menganalisis alternative – alternative lain dalam pengoperasian. 

Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah khususnya 

masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. 

 

3.4.6 Simbol-simbol Flowchart  

Flowchart merupakan penggambaran urutan prosedur suatu program 

secara grafik, maka flowchart memiliki symbol – symbol yang digunakan untuk 

menggambarkan urutan program seperti terdapat pada table berikut : 
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Tabel 3.2.  Simbol Flowchart 

No. Symbol Arti Definisi 

1.  Proses Mempresentasikan operasi. 

2.  Input / 

Output 

 

Mempresentasikan Input data atau 

Output data yang diproses atau 

informasi.  

3.  Keputusan Keputusan dalam program. 

4.  Dokument I / O dalam format cetak. 

5.  Terminal 

points  

Awal / akhir flowchart. 

6.  Preparation Pemberian harga awal. 

7.  Manual 

input 

Input yang dimasukkan secara manual 

dari keyboard. 

8.  Penghubung Keluar atau masuk dari bagian lain 

flowchart khususnya halaman yang 

sama. 

9.  Penghubung Keluar atau masuknya dari bagian lain 

flowchart khususnya halaman lain 

10.  Display Output yang ditampilkan pada terminal 

11.  Anak panah Mempresentasikan alur kerja. 

 

3.5 Statistik dan Statistika 

Statistik didefinisikan sebagai suatu besaran dalam sampel dan dapat 

memberikan informasi mengenai suatu fenomena. Statistik merupakan taksiran 

dari populasi, artinya besaran digunakan untuk menaksir parameter populasi 

(Nurgiyantoro, 2002). 

Populasi yang dimaksud merupakan objek atau subjek yang berada pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian, sedangka sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap 

mewakili populasi (representative). (Riduwan, 2003) 
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Statistika adalah ilmu yang terdiri dari teori dan metode yang merupakan 

cabang dari matematika terapan dan membicarakan tentang bagaimana 

mengumpulkan data, menyajikannya dalam bentuk yang mudah dipahami, 

menganalisis data, dan mengambil suatu kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

data dalam situasi yang memiliki tidak kepastian dan variasi. (Nurgiyantoro, 

2002) 

 

3.6 Statistik Deskriptif  

Menurut jenjang keilmuannya statistika dibedakan menjadi dua, yaitu 

statistika deskriptif dan statistika inferensi. Statistika deskriptif membahas tentang 

bagaimana merangkum sekumpulan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan 

cepat memberikan informasi, yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, nilai 

pemusatan dan nilai penyebaran.  

Iqbal Hasan (2001) menjelaskan bahwa statistik deskriptif adalah bagian 

dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data 

sehingga mudah dipahami. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal 

menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau 

keadaan. Dengan kata statistika deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, 

atau persoalan. Penarikan kesimpulan pada statistika deskriptif (jika ada) hanya 

ditujukan pada kumpulan data yang ada.  

Bambang Suryoatmono (2004) menyatakan Statistika deskriptif adalah 

statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau 

menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja.  

Sugiyono (2004) Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi.  

Jadi, analisis deskriptif adalah bagian dari statistik yang digunakan untuk 

manggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa bermaksud mengenaralisir atau 

membuat kesimpulan tapi hanya menjelaskan kelompok data itu saja. 
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3.6.1 Macam-macam Statistika Deskriptif  

3.6.1.1 Ukuran Numerik  

a. Ukuran Pemusatan  

Ukuran pemusatan atau ukuran lokasi adalah beberapa ukuran yang 

menyatakan dimana distribusi data tersebut terpusat. (Howell, 1982). Ukuran 

pemusatan berupa nilai tunggal yang bisa mewakili suatu kumpulan data dan 

karakteristiknya (menunjukkan pusat dari nilai data).  

Terdapat beberapa jenis ukuran pemusatan yaitu sebagai berikut: 

1. Rata-rata (Mean)  

Rata-rata merupakan ukuran pemusatan yang sangat sering digunakan. 

Keuntungan dari menghitung rata-rata adalah angka tersebut dapat 

digunakan sebagai gambaran atau wakil dari data yang diamati. Rata-

rata peka dengan adanya nilai ekstrim atau pencilan. 

2. Median atau Nilai Tengah  

Median merupakan suatu nilai ukuran pemusatan yang menempati 

posisi tengah setelah data diurutkan  

3. Modus  

Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data. 

Modus tidak dapat digunakan sebagai gambaran mengenai data 

(Howell, 1982)  

b. Ukuran Penyebaran Data/Dispersi (Dispersion)  

Ukuran penyebaran adalah suatu ukuran baik parameter atau statistika 

untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data. Melalui ukuran penyebaran 

dapat diketahui seberapa jauh data-data menyebar dari titik pemusatannya.  

Terdapat beberapa jenis ukuran pemusatan yaitu sebagai berikut: 

1. Rentang (Range) 

Rentang (Range) dinotasikan sebagai R, menyatakan ukuran yang 

menunjukkan selisih nilai antara maksimum dan minimum. Rentang cukup 

baik digunakan untuk mengukur penyebaran data yang simetrik dan nilai 
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datanya menyebar merata. Ukuran ini menjadi tidak relevan jika nilai data 

maksimum dan minimumnya merupakan nilai ekstrim  

2. Variansi  

Variansi dinotasikan sebagai S
2
 (untuk sampel) atau σ

2
 (untuk populasi) 

adalah ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata kuadrat jarak 

seluruh titik pengamatan dari nilai tengah (meannya).  

3. Simpangan Baku 

Simpangan baku (standart deviation) dinotasikan sebagi s (untuk sampel) 

atau σ (untuk populasi), menunjukkan rata-rata penyimpangan data dari 

harga rata-ratanya. Simpangan baku merupan akar pangkat dua dari 

variansi. 

3.7 Statistik Inferensial 

Statistika inferensial membahas mengenai cara menganalisis data serta 

mengambil keputusan berkaitan dengan parameter dan pengujian hipotesis. 

(Soemantri, 2006). Statistik inferensial adalah adalah statistik  yang menyediakan  

aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba 

menarik kesimpulan yang bersifat umum, dari sekumpulan dadta yang telah di 

susun dan diolah. (sudjiono, 2008). Statistika inferensial adalah statistika yang 

berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang 

telah disusun dan diolah. (Subana, 2000). Jadi statistika inferensial adalah statistik 

yang mempelajari tentang bagaimana pengambilan keputusan dilakukan. 

 

3.7.1 Uji T Berpasangan 

Sampel berpasangan (paired sampel) adalah sebuah sampel dengan subjek 

yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Uji 

data berpasangan ini dilakukan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan 

yang sesungguhnya atau signifikan antara pasangan data yang diambil dari satu 

sampel atau dua sampel yang saling terkait. Uji T berpasangan berguna untuk 

melakukan pengujian terhadap  dua sampel yang saling berhubungan atau sering 

disebut sampel berpasangan yang berasal dari populasi yang memiliki rata-rata 
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(mean). (Syahri Alhusin, 2001). Secara manual Rumus Uji T yang digunakan 

untuk sampel berpasangan (paired) adalah: 

                                                           (1) 

                                                        (2) 

                                                   (3) 

d =  

= rata-rata lapor 

= rata-rata selesai 

= nilai selisih (yang diharapkan) 

 

i   = 1, 2, 3, ..., 45 

 = rata-rata nilai selisih 

 = standar deviasi (simpangan baku) nilai selisih 

n = jumlah sampel  

Tahap Pengujian: 

 Hipotesis: 

H0 : d = 0 

H1 : d > 0 

 Taraf signifikansi: 

α = 0,05 

 Daerah kritis: 

Tolak H0 jika nilai thitung > ttabel (α; n-1) 

 Statisik uji: 

thitung 

 Keputusan: 

H0 gagal ditolak karena nilai thitung < ttabel 

 Kesimpulan


