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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Analisis Deskriptif 

 

Gambar 5.1. Grafik Perbandingan Jumlah Kasus Kejahatan Konvensional  

di DIY tahun 2014 

 

Dari grafik di atas  menunjukkan perbandingan jumlah kasus kejahatan 

konvensional yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014. 

Grafik warna biru menunjukkan jumlah kasus yang dilaporkan, sedangkan grafik 

yang berwarna merah menunjukkan jumlah kasus yang diselesaikan. Pada kasus 

terlapor pada tahun 2014, jumlah tertinggi berada di Resort Sleman yang 

berjumlah 1482 kasus dan  yang paling rendah berada di Resort Gunung Kidul 

sebanyak 227 kasus. Pada kasus yang dieselesaikan  pada tahun 2014, kasus yang 

paling banyak diselesaikan berada di Resort Sleman sebanyak 640 kasus, 

sedangkan yang paling rendah berada di Resort Kulonprogo sebanyak 118 kasus. 

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa di Daerah Sleman merupakan daerah yang 

memiliki resiko kriminal paling tinggi dibandingkan daerah-daerah lain. Hal ini 

dimungkinkan terjadi karena di Daerah Sleman merupakan  daerah yang memiliki 

populasi penduduk yang paling tinggi dan banyaknya pendatang yang tinggal di 

daerah Sleman. 
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Gambar 5.2. Pebandingan Jumlah Kasus Terlapor dan Terselesaikan Bedasarkan Jenis Kasus di DIY tahun 2014
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Dari grafik di atas menunjukkan pebandingan jumlah kasus terlapor dan 

terselesaikan bedasarkan jenis kasusnya pada kategori kejahatan konvensional di 

Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014. Grafik warna biru menunjukkan 

jumlah kasus terlapor dan grafik warna merah menunjukkan jumlah kasus yang 

diselesaikan. Dari grafik diatas diketahui bahwa kasus terlapor yang paling tinggi 

adalah kasus penipuan/perbuatan curang yang berjumlah 1.032  kasus. Pada tahun 

2014 ada beberapa kasus yang tidak terjadi atau tidak terlapor yaitu kasus 

curwartel/kawat telepon,  mal praktek, pembakaran, pembocoran rahasia, merusak 

lingkungan hidup, tipiring, PPNS, dan perampasan. Kasus kejahatan konvensional 

pada tahun 2014 yang paling banyak diselesaikan adalah kasus 

penggelapan/fidusia. Pada tahun 2014 ada  beberapa kasus juga yang tidak 

terselesaikan baik itu karena tidak adanya laporan atau karena kendala lain, seperti 

kasus curwartel/kawat telepon, mal praktek, pembakaran, pembocoran rahasia, 

merusak lingkungan hidup, tipiring, PPNS, keterangan palsu/fitnah, perampasan, 

dan telantarkan keluarga.  

 

5.2 Content Website 

5.2.1 Beranda 

Sebuah website memiliki halaman depan atau yang disebut dengan 

beranda. Berikut ini adalah tampilan beranda website portal kriminal Yogyakarta. 

 

Gambar 5.3. Tampilan Beranda 
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Pada tampilan beranda dalam website ini berisi tentang semua berita yang 

dimuat di dalam website. Pada halaman beranda ada beberapa menu yaitu berita, 

grafik kejahatan, download, login, grafik kasus terlapor, grafik kasus selesai, dan 

tentang kami. Selain itu juga ada beberapa menu pendukung seperti menu 

dowload terbaru, menu  pengunjung yang berfungsi untuk menghitung jumlah 

pengunjung website, tampilan slide show yang menampilkan gambar-gambar 

yang dimasukkan oleh petugas, menu survei kepuasan yang berfungsi sebagai 

tempat penilaian kepuasan pengunjung tentang berita-berita yang disajikan di 

dalam website, menu kalender, dan ada juga menu jejaring sosial facebook dan 

twitter yang langsung terhubung ke akun petugas jika pengunjung ingin 

berkonsultasi dengan petugas. 

 

5.2.2 Berita 

Dalam website portal kriminal Daerah Istimewa Yogyakarta tersedia menu 

berita yang di dalamnya terbagi menjadi tiga sub tema berita, yaitu: 

5.2.2.1 Info kriminal  

 

Gambar 5.4. Tampilan Menu Info Kriminal 
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Dalam  menu info kriminal menyajikan tentang berita kriminal yang 

terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Semua berita yang berkaitan tentang 

kejahatan konvensional yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dimuat ke 

dalam menu info kriminal, diantaranya adalah kasus pemerkosaan, 

penganiyayaan, penipuan, dan lain-lain. 

 

5.2.2.2 Sosial 

 

Gambar 5.5. Tampilan Menu Sosial 

 

Dalam menu sosial menyajikan tentang  berita kegiatan sosial yang 

diselenggarakan oleh pihak kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, baik itu dari 

dari Mapolda, Resort Kota Yogyakarta, Resort Sleman, Resort Bantul, Resort 

Gunung Kidul, Maupun Resort Kulonprogo. Semua berita yang berkaitan tentang 

kegiatan sosial yang dilakukan oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 

dimuat ke dalam menu info sosial, diantaranya adalah kegiatan sunatan massal, 

donor darah, sumbangan air bersih, dan lain-lain. 

 



31 

 

 

5.2.2.3 Statistik 

 

Gambar 5.6. Tampilan Menu Statistik 

 

Didalam menu statistik menyajikan tentang hasil dari uji statistik kinerja 

kepolisian setiap resort yang ada Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 

menggunakan metode uji pired-test dengan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 5.1.  Hasil Uji T Berpasangan Kasus Kejahatan Konvensional di 

Mapolda DIY yang Dilaporkan dan yang Telah Diselesaikan 

 

Dengan menggunakan uji T berpasangan  akan diuji apakah rata-rata kasus 

kejahatan yang terlapor dan yang terselesaikan di Mapolda DIY  sama atau lebih 

besar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja Mapolda DIY 

dalam menyelesaikan laporan kasus kejahatan konvensional. Hipotesis yang 

digunakan adalah : 

 Hipotesis: 

H0 :  (Rata-rata kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan di  

Mapolda DIY sama) 
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H1 :  (Rata-rata kasus yang dilaporkan lebih besar dari yang 

terselesaikan di  Mapolda DIY) 

 Taraf signifikansi: 

α = 0,05 

 Daerah kritis: 

Tolak H0 jika nilai thitung > ttabel ; ttabel (0,05; 44 = 2,0153) 

 Statisik uji: 

thitung = 1,719 

 Keputusan: 

H0 gagal ditolak karena nilai thitung < ttabel 

 Kesimpulan: 

Dari hasil analisis di atas didapat nilai thitung (1,719) < dari nilai ttabel (2,0153) 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan 

di Mapolda DIY sama. Berdasarkan hasil tersebut maka kinerja di Mapolda 

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus sudah cukup baik namun 

tetap harus ditingkatkan agar kinerja Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta 

semakin baik pada tahun-tahun berikutnya. 

 

Tabel 5.2. Hasil Uji T Berpasangan Kasus Kejahatan Konvensional di Resort 

Kota Yogyakarta yang Dilaporkan dan yang Telah Diselesaikan 

 

 

Dengan menggunakan uji T berpasangan  akan diuji apakah rata-rata kasus 

kejahatan yang terlapor dan yang terselesaikan di Resort Kota Yogyakarta sama 

atau lebih besar. Hal ini di lakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja Resort 
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Yogyakarta dalam menyelesaikan laporan kasus kejahatan konvensional. 

Hipotesis yang di gunakan adalah : 

 Hipotesis: 

H0 :  (Rata-rata kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan di  

Resort Kota Yogyakarta sama) 

H1 :  (Rata-rata kasus yang dilaporkan lebih besar dari yang 

terselesaikan di  Resort Kota Yogyakarta) 

 Taraf signifikansi: 

α = 0,05 

 Daerah kritis: 

Tolak H0 jika nilai thitung > ttabel ; ttabel (0,05; 44 = 2,0153) 

 Statisik uji: 

thitung = 2,924 

 Keputusan: 

H0 ditolak karena nilai thitung > ttabel 

 Kesimpulan: 

Karena nilai thitung (2,924) > dari nilai ttabel (2,0153) maka H0 ditolak. Hal 

ini menandakan bahwa kasus yang dilaporkan lebih banyak dari kasus yang 

diselesaikan dan bisa dijadikan bahan evaluasi bagi Resort Kota Yogyakarta untuk 

meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun berikutnya. 

 

Tabel 5.3. Hasil Uji T Berpasangan Kasus Kejahatan Konvensional di Resort 

Sleman yang Dilaporkan dan yang Telah Diselesaikan 
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Dengan menggunakan uji T berpasangan  akan diuji apakah rata-rata kasus 

kejahatan yang terlapor dan yang terselesaikan di Resort Sleman sama atau lebih 

besar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja Resort Sleman 

dalam menyelesaikan laporan kasus kejahatan konvensional. Hipotesis yang di 

gunakan adalah : 

 Hipotesis: 

H0 :  (Rata-rata kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan di  

Resort Sleman sama) 

H1 :  (Rata-rata kasus yang dilaporkan lebih besar dari yang 

terselesaikan di  Resort Sleman) 

 Taraf signifikansi: 

α = 0,05 

 Daerah kritis: 

Tolak H0 jika nilai thitung > ttabel ; ttabel (0,05; 44 = 2,0153) 

 Statisik uji: 

thitung = 2,643 

 Keputusan: 

H0 ditolak karena nilai thitung > ttabel 

 Kesimpulan: 

Karena nilai thitung (2,643) > dari nilai ttabel (2,0153) maka H0 ditolak. Hal 

ini menandakan bahwa kasus yang dilaporkan lebih banyak dari kasus yang 

diselesaikan dan bisa dijadikan bahan evaluasi bagi Resort Sleman untuk 

meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun berikutnya. 
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Tabel 5.4. Hasil Uji T Berpasangan Kasus Kejahatan Konvensional di Resort 

Bantul yang Dilaporkan dan yang Telah Diselesaikan 

 

Dengan menggunakan uji T berpasangan  akan diuji apakah rata-rata kasus 

kejahatan yang terlapor dan yang terselesaikan di Resort Bantul sama atau lebih 

besar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja Resort Bantul 

dalam menyelesaikan laporan kasus kejahatan konvensional. Hipotesis yang di 

gunakan adalah : 

 Hipotesis: 

H0 :  (Rata-rata kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan di  

Resort Bantul sama) 

H1 :  (Rata-rata kasus yang dilaporkan lebih besar dari yang 

terselesaikan di  Resort Bantul) 

 Taraf signifikansi: 

α = 0,05 

 Daerah kritis: 

Tolak H0 jika nilai thitung > ttabel ; ttabel (0,05; 44 = 2,0153) 

 Statisik uji: 

thitung = 2,537 

 Keputusan: 

H0 ditolak karena nilai thitung > ttabel 

 Kesimpulan: 

Karena nilai thitung (2,537) > dari nilai ttabel (2,0153) maka H0 ditolak. Hal 

ini menandakan bahwa kasus yang dilaporkan lebih banyak dari kasus yang 
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diselesaikan dan bisa dijadikan bahan evaluasi bagi Resort Bantul untuk 

meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun berikutnya. 

 

Tabel 5.5. Hasil Uji T Berpasangan Kasus Kejahatan Konvensional di Resort 

Kulonprogo yang Dilaporkan dan yang Telah Diselesaikan 

 

Dengan menggunakan uji T berpasangan  akan diuji apakah rata-rata kasus 

kejahatan yang terlapor dan yang terselesaikan di Resort Kulonporgo sama atau 

lebih besar. Hal ini di lakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja Resort 

Kulonprogo dalam menyelesaikan laporan kasus kejahatan konvensional. 

Hipotesis yang di gunakan adalah : 

 Hipotesis: 

H0 :  (Rata-rata kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan di  

Resort Kulonprogo sama) 

H1 :  (Rata-rata kasus yang dilaporkan lebih besar dari yang 

terselesaikan di  Resort Kulonprogo) 

 Taraf signifikansi: 

α = 0,05 

 Daerah kritis: 

Tolak H0 jika nilai thitung > ttabel ; ttabel (0,05; 44 = 2,0153) 

 Statisik uji: 

thitung = 2,427 

 Keputusan: 

H0 ditolak karena nilai thitung > ttabel 
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 Kesimpulan: 

Karena nilai thitung (2,427) > dari nilai ttabel (2,0153) maka H0 ditolak. Hal 

ini menandakan bahwa kasus yang dilaporkan lebih banyak dari kasus yang 

diselesaikan dan bisa dijadikan bahan evaluasi bagi Resort Kulonprogo untuk 

meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun berikutnya. 

 

Tabel 5.6. Hasil Uji T Berpasangan Kasus Kejahatan Konvensional di Resort 

Gunung Kidul yang Dilaporkan dan yang Telah Diselesaikan 

 

Dengan menggunakan uji T berpasangan  akan di uji apakah rata-rata kasus 

kejahatan yang masuk dan yang terselesaikan di Resort Gunung Kidul  sama atau 

berbeda. Hal ini di lakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja Resort Gunung 

Kidul dalam menyelesaikan laporan kasus kejahatan konvensional. Hipotesis yang 

di gunakan adalah : 

 Hipotesis: 

H0 :  (Rata-rata kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan di  

Resort Gunung Kidul sama) 

H1 :  (Rata-rata kasus yang dilaporkan lebih besar dari yang 

terselesaikan di  Resort Gunung Kidul) 

 Taraf signifikansi: 

α = 0,05 

 Daerah kritis: 

Tolak H0 jika nilai thitung > ttabel ; ttabel (0,05; 44 = 2,0153) 

 Statisik uji: 

thitung = 2,436 
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 Keputusan: 

H0 ditolak karena nilai thitung > ttabel 

 Kesimpulan: 

Karena nilai thitung (2,436) > dari nilai ttabel (2,0153) maka H0 ditolak. Hal 

ini menandakan bahwa kasus yang dilaporkan lebih banyak dari kasus yang 

diselesaikan dan bisa dijadikan bahan evaluasi bagi Resort Gunung Kidul untuk 

meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun berikutnya. 

 

5.2.3 Grafik Kejahatan 

 

Gambar 5.6. Tampilan Menu Grafik Kejahatan 

 

Grafik kejahatan menyajikan total kejahatan  konvensional yang terjadi di 

setiap resort yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 baik 

yang ada di Mapolda, Resort Kota Yogyakarta, Resort Sleman, Resort Bantul, 

Resort Gunung Kidul, Maupun Resort Kulonprogo. 

 



39 

 

 

5.2.4 Download 

 

Gambar 5.7. Tampilan Menu Download 

Di dalam menu download terdapat kumpulan file atau berita yang bisa 

didownload oleh pengunjung. 

 

5.2.5 Login 

 

Gambar 5.8. Tampilan Menu Login 

Menu login merupakan tempat loginnya petugas untuk mengelola website, 

baik untuk mengedit website maupun untuk memasukkan berita-berita yang akan 

dimasukkan kedalam website. Menu login dapat diakses oleh admin maupun 

petugas. Untuk admin memiliki akses yang lebih lengkap dibandingkan dengan 

petugas. 



40 

 

 

5.2.6 Grafik Kasus Terlapor 

 

Gambar 5.9. Tampilan Menu Grafik Terlapor 

 

Di dalam menu grafik terlapor menyajikan grafik kejahatan konvensional 

yang dilaporkan di setiap resort yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta pada  

tahun 2014. 

5.2.7 Grafik Kasus Selesai 

 

Gambar 5.10. Tampilan Menu Grafik Kasus Selesai 

 

Di dalam menu grafik yang diselesaikan menyajikan grafik kejahatan 

konvensional yang dilaporkan di setiap resort yang berada di Daerah Istimewa 

Yogyakarta pada  tahun 2014. 
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5.2.8 Tentang Kami 

 

Gambar 5.11. Tampilan Menu Tentang Kami 

Dalam menu tentang kami menjelaskan tentang pembuat website serta 

tujuan pembuatan website portal kriminal Daerah Istimewa Yogyakarta. 

5.2.9 Peta 

 

Gambar 5.12. Tampilan Menu Peta 

Dengan menggunakan peta di dalam website infrormasi menjadi lebih 

menarik dan lebih jelas. Peta disediakan adalah peta berdasarkan area kerja setiap 

Resrort yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Slain peta area wilayah kerja 
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juga ditambahkan grafik perbandingan kasus terlapor dan kasus terselesaikan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

5.3 Pengelolaan Website 

Dalam website ini disediakan menu login yang berfungsi untuk mengelola 

website oleh petugas. Setelah login akan masuk ke dalam menu berikut ini: 

5.3.1 Menu Home 

 

Gambar 5.13. Tampilan Menu Home pada Admin Area 

Menu home merupakan tampilan ketika petugas berhasil login kedalam 

website. 

 

5.3.2 Menu Setting 

 

Gambar 5.14. Tampilan Menu Setting pada Admin Area 
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Menu setting berfungsi untuk mengubah tampilan website sesuai yang 

diinginkan oleh admin. Dari tampilan database  setting  diatas menjelaskan 

bagaimana admin website mengatur dan mengelola website, seperti pengaturan 

SEO yangmeliputi judul situs, meta keyword, meta description. Pengaturan modul 

dan kontak yang meliputi nama pemilik situs, alamat, id facebook, id twitter, id 

yahoo messenger, telepon/HP admin, email admin, bank admin, dan nama domain 

juga dapat diatur dan dikelola di menu setting di atas.  

 

5.3.3 Menu User 

 

Gambar 5.15. Tampilan Menu User pada Admin Area 

Menu user digunakan oleh admin untuk menambahkan user sebagai 

pengelola berita. Admin juga bisa menghapus user yang diinginkan. Dari tampilan 

database menu user  di atas dapat dilihat daftar-daftar nama user untuk mengelola 

berita di dalam website. Admin dapat memberikan persetujuan layak atau tidak 

berita yang diusulkan user  untuk ditampilkan di halaman website. 
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5.3.4 Menu Kategori Berita 

 

Gambar 5.16. Tampilan Menu Kategori Berita pada Admin Area 

Menu kategori berita digunakan oleh admin untuk menambahkan atau 

mengurangi kategori berita. Dari tampilan database kategori  di atas dapat dilihat 

daftar-daftar kategori berita  yang ditampilkan di halaman website. 

 

5.3.5 Menu Berita 

 

Gambar 5.17. Tampilan Menu Berita pada Admin Area 

Menu berita digunakan oleh admin dan user  untuk menambahkan berita 

yang akan ditampilkan dihalaman website. Admin juga bisa menghapus dan 

menyetujui berita yang diusulkan oleh user. Dari tampilan database menu berita  
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di atas dapat dilihat daftar-daftar berita yang sudah disetujui oleh admin untuk 

ditampilkan di halaman website. 

 

Gambar 5.18. Tampilan Kelola Berita pada Admin Area 

 Dari tampilan gambar diatas merupakan proses untuk memasukkan dan 

mengedit berita yang akan ditampilkan di halaman website. 

 

5.3.6 Menu Download 

 

Gambar 5.19. Tampilan Menu Download pada Admin Area 

Dari tampilan menu download di atas merupakan tempat untuk 

menampilkan informasi-informasi yang bisa di download oleh pengunjung 

melalui halaman website. 


