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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kriminologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan hukum 

pidana, secara khusus mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan 

dan sekaligus mencari upaya penanggulangannya dapat ditinjau dari segi 

etimologi dan terminologi.
1
 Secara etimologi merupakan ilmu pengetahuan 

tentang kejahatan.
2
 Sedangkan terminologi menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia merupakan “batasan atau istilah” kejahatan dalam ilmu 

kriminologi.
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Selanjutnya dalam kriminologi merupakan disiplin yang ideografis, 

artinya menggambarkan kenyataan yang terjadi yang terjadi dalam 

masyarakat. Kriminologis dapat didefinisikan sebagai suatu pengetahuan 

empiris yang yang mempelajari dan mendalami secara ilmiah kejahatan dan 

orang yang melakukan kejahatan. Berikut akan diuraikan mengenai ilmu yang 

dipelajari di dalam kriminologi, yaitu:
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a. Gejala kejahatan dan mereka yang ada sangkut pautnya dengan 

kejahatan; 

b. Sebab-sebab terjadinya kejahatan; 

c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan. 

 

Hubungan antara kriminologi dan hukum pidana sangat erat 

hubungannya, dapat dijelaskan bahwa Menurut Mezger, Hukum Pidana 

adalah peraturan-peraturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan 
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yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa Pidana
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sedangkan kriminologi merupakan teori mengenai gejala hukum. Perbedaan 

hukum pidana dan kriminologi terletak pada objeknya, yaitu hukum pidana 

objeknya tentang apa yang dapat dipidanakan, sedangkan kriminologi tertuju 

pada manusia yang melanggar hukum pidana. 

Sutherlands dalam bukunya mengatakan bahwa Principles of 

Criminology kebanyakan peneliti kriminologi tertuju untuk menemukan 

penjelasan tentang kejahatan pada umumnya. Akan tetapi, kriminalitas 

terdiri atas aneka macam perbuatan pidana. Selanjutnya Surherland 

kriminologi Amerika membagi ruang lingkup kriminologi menjadi 3, 

sebagai berikut :
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1. Sociology of law (sosiologi hukum) adalah mencari secara 

analisa ilmiah terhadap kondisi-kondisi terjadinya atau 

terbentuknya hukum; 

2. Etiology Kriminal adalah mencari secara analisa ilmiah sebab-

sebab terhadap kejahatan; 

3. Penology adalah ilmu pengetahuan tentang terjadinya atas 

berkembangnya hukum dan manfaatnya terhadap 

menanggulangi kejahatan. 

 

Berdasar pembagian ruang lingkup kriminologi diatas penulis memfokuskan 

terhadap ruang lingkup etiologi kriminal yaitu dengan mencari serta 

menganalisa sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan. 

Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi saat ini adalah pencurian 

kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di wilayah hukum Polres Demak. 

Selanjutnya dengan meningkatnya jumlah kejahatan pencurian di Polres 
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Demak perlu adanya upaya-upaya dalam menanggulanginya kejahatan 

tersebut. Menurut Penulis, faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian, 

sebagai berikut : 

a. Pelaku : dengan sulitnya mencari pekerjaan membuat seseorang 

mengambil jalan pintas dalam menghasilkan uang untuk memenuhi 

kebutuhannya dengan cara melakukan kejahatan pencurian. 

b. Korban : kelalaian korban dalam menjaga harta benda, merupakan 

suatu incaran para pencuri untuk melaksanakan aksi kejahatannya. 

Jadi kesimpulan dari faktor tersebut menurut penulis yaitu penyebab 

terjadinya kejahatan pencurian bermotor roda dua di Kabupaten Demak. 

Berikut diuraikan data jumlah kejahatan pencurian kendaraan 

bermotor roda dua di Kepolisian Resort Kabupaten Demak dari Tahun 2015 

sampai dengan 2018, yakni: 

   Tabel 1.1 

Jumlah Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di 

Kepolisian Resort Kabupaten Demak 

 Tahun Jumlah 

1 2015 9 

2 2016 14 

3 2017 11 

4 2018 16 

 Total Jumlah Pencurian 50 

Sumber data : Kepolisian Resort Kabupaten Demak  
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Kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua tiap tahun di 

Kabupaten Demak mengalami peningkatan, sehingga dalam hal ini kejahatan 

pencurian kendaraan bermotor roda dua menyebabkan masyarakat menjadi 

resah dan menimbulkan kerugian bagi si korban. Selanjutnya hal demikian 

juga dapat mengusik rasa keamanan dan kenyamanan bagi pemilik kendaraan 

bermotor roda dua. 

Berdasarkan urain latar belakang di atas maka Penulis tertarik 

untuk mengambil Penulisan hukum yang berjudul “TINJAUAN 

KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN 

KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (STUDI KASUS DI POLRES 

DEMAK)”. 

B. Rumusan Masalah 

A. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian 

kendaraan bermotor di Polres Demak ? 

B. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan 

pencurian di Polres Demak ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka peneliti 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian 

kendaraan bermotor di Polres Demak.  

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk 

menanggulangi kejahatan pencurian di Polres Demak. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat ataupun 

kegunaan yang dapat diambil dan diterapkan oleh aparat penegak hukum. 

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Secara Praktis 

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan 

khasanah keilmuan hukum pidana khusunya tentang kejahatan 

pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Demak. Oleh 

karena itu, diharapkan nantinya dapat dijadikan bahan kajian bagi 

perkembangan hukum di Indonesia.  

2. Manfaat Secara Praktis 

Hasil dari penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat 

secara praktis, yaitu kepada : 

a. Instansi terkait yaitu Polres Demak, dapat memberikan 

pengetahuan dan pemahan tentang kejahatan pencurian 

kendaraan bermotor roda dua dan upaya-upaya untuk 

menanggulangi kehatan pencurian di Kabupaten Demak. 

b. Mahasiswa Hukum, sebagai bahan pemikiran dan 

menambah khasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum, 

khususnya bagi hukum pidana. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan 

secara singkat sistematika penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V. 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat 

hal yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan. Selain itu juga dapat 

dilihat mengenai pokok permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini memuat mengenai tinjuan pustaka yang berguna sebagai 

landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok 

permasalahan yang terdiri dari pengertian kriminologi, Pengertian 

kejahatan. Pengertian pencuriandan pengertian kendaraan bermotor. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian 

yang akan dipaparkan yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi 

penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode 

pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data. 

BAB IV : Menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, 

dalam bab ini penulis mengurai dan membahas tentang kajian penelitian 

faktor penyebab terjadinya delik kejahatan pencurian kendaraan bermotor 

di Polres Demak dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi 
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kejahatan pencurian di Polres Demak.. Hasil penelitian lapangan 

selanjutnya diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka 

teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II, sehingga 

jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan 

tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan 

terdahulu. 

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang 

kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji 

pada bab sebelumnya. 

 


