
 
 

PENGARUH SOSIAL EKONOMI TERHADAP TINGKAT 

KRIMINALITAS DI INDONESIA 

 

 

TESIS 

 

DIAJUKAN KEPADA 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH  

GELAR MAGISTER EKONOMI ISLAM 

 

 

 

OLEH: 

SUCI SYIFA AULIA 

19208010015 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARI’AH 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2021UL  



 
 

i 
 

PENGARUH SOSIAL EKONOMI TERHADAP TINGKAT 

KRIMINALITAS DI INDONESIA 

 

TESIS 

 

DIAJUKAN KEPADA 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH  

GELAR MAGISTER EKONOMI ISLAM 

 

 

OLEH: 

SUCI SYIFA AULIA 

19208010015 

 

 

PEMBIMBING: 

Dr. IBI SATIBI, S.HI.,M.Si 

NIP: 19770910 200901 1 011 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARI’AH 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2021 



 
 

ii 
 

 

 
 
 
 



 
 

iii 
 

SURAT PERSETUJUAN TESIS 

Hal : Tesis Saudari Suci Syifa Aulia 

 Kepada Yth., 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta 

menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat 

bahwa tesis saudari: 

Nama  :Suci Syifa Aulia 

NIM  :19208010015 

Judul Tesis : Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kriminalitas di 

Indonesia 

 

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program 

studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister dalam Ilmu 

Ekonomi Islam. 

Dengan ini kami berharap agar Tesis saudari tersebut dapat segera 

dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

Yogyakarta, 26 Juli 2021 

Pembimbing, 

 

 

 

 

Dr. Ibi Satibi, S.HI.,M.Si  

 NIP: 19770910 200901 1 011 



 
 

iv 
 

HALA

 

 
 
 
 



 
 

v 
 

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN 

AKADEMIK 

 

Sebagai civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda 

tangan di bawah ini: 

 

Nama  : Suci Syifa Aulia 

NIM  : 19208010015 

Prodi  : Magister Ekonomi Syariah 

Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis Islam 

Jenis Karya : Tesis 

 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (non-ekslusive 

royalty- free right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: 

“Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia” 

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non 

Eksklusif ini UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, 

mengalihmedia/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), 

merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama 

saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.  

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 

 

Dibuat di: Yogyakarta 

Pada tanggal: 26 Juli 2021 

Yang menyatakan 

(Suci Syifa Aulia) 

 

 

 



 
 

vi 
 

HALAMAN MOTTO 

 

ِۗ ض   َرا ٰ ِۗ َما ف ى السَّٰمٰوت ِۗ َواْلا   اََْلاِۗ ا نَِّۗ لِل 
 

“Ketahuilah sesungguhnya milik Allah-lah apa yang ada di 

langit dan di bumi” 

 

 

  



 
 

vii 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

Puji syukur kepada Allah SWT dan sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi 

Agung Muhammad SAW. 

 

Karya ini ku persembahkan untuk: 

Ibu dan Ayahku tersayang 

Masturna 

Drs. Ismed Darmanto 

 

Adikku tersayang 

Nadia Nur Fadhilah 

 

Dosen Pembimbing Tesis 

Dr. Ibi Satibi, S.HI., M.Si 

 

Teman-temanku tercinta  

Untuk Setiap Doa, Motivasi, Nasihat, dan Cinta yang tak berujung 

 

 

Segenap Dosen Magister Ekonomi Syariah & Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  

Serta Almamater Tercinta 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

viii 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 

158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan أ

 Bā' B Be ب

 Tā' T Te ت

 Ṡā' Ṡ es (dengan titik atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥā' Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khā' Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Żetِۗ(denganِۗtitikِۗdiِۗatas) ذ

 Rā' R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan Ye ش

 Ṣād Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍād D De (dengan titik di bawah) ض

 Ṭā' Ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓā' Ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ



 
 

ix 
 

 Ayn …‘… Koma terbalik (di atas)' ع

 Gayn G Ge غ

 Fā' F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em م

 Nūn N En ن

 Waw W We و

 Hā' H Ha ه

 Hamzah …’… Apostrof ء

 Yā Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 

 Ditulis َمَودَّة
Mawaddah 

 Ditulis َجَهنَّم
Jahannam 

 

C. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan maka ditulis h 

 Ditulis Ḥikmah ِحْكَمة

 Ditulis ‘Illah ِعلَّة

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali 

dikehendaki lafal aslinya. 



 
 

x 
 

2. Bilaِۗdiikutiِۗdenganِۗkataِۗsandangِۗ‘al’ِۗsertaِۗbacaanِۗkeduaِۗituِۗterpisahِۗmakaِۗ

ditulis dengan h 

ْوِليَاءألَكَراَمة ُ  Ditulis Karāmahِۗal-auliyā’ 

 

3. Bilaِۗta’marbūṭah hidup atau dengan harkat fatḥah,  kasrah dan ḍammah 

ditulis t atau h 

 Ditulis Zakāhِۗal-fíṭri َزَكاةُاْلِفْطر

 

D. Vokal Pendek 

 َـ

 فَعَلَُ
Fatḥah 

Ditulis 

Ditulis 

A 

fȃ’ala 

 ِـ

 ذ ِكرَُ
Kasrah 

Ditulis 

Ditulis 

I 

Zukira 

 ُـ

 يَْذَهبُ 
Ḍammah Ditulis 

U 

Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

Fathah + Alif 

 فََلُ

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

falȃ 

Fathahِۗ+ِۗya’mati 

 تَْنسى
Ditulis 

Ditulis 

Ā 

tansȃ 

Kasrahِۗ+ِۗya’ِۗmati 

 تَْفِصْيل
Ditulis 

Ditulis 

Ī 

Tafsîl 

Ḍammah + wawu 

mati 

 ا ص ْول

Ditulis u 

uṣûl 

 

F. Vokal Rangkap 

Fatḥahِۗ+ِۗya’ِۗmati 

َحْياُِ ِىالزُّ  

Ditulis 

Ditulis 

ai 

az-zuḥailī 



 
 

xi 
 

Fathah + wawu 

mati 

 الدَّْولَة

Ditulis 

Ditulis 

au 

ad-daulah 

 

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

ْنت مُْأَأَ  Ditulis a’antum 

ِعدَّتأ   Ditulis u’iddat 

 Ditulis la’inِۗsyakartum لَئِْنَُشَكْرت مُْ

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

BilaِۗdiikutiِۗhurufِۗQomariyyahِۗditulisِۗdenganِۗmenggunakanِۗhurufِۗ“l” 

نأالقر  Ditulis al-Qur’an 

 Ditulis al-Qiyȃs القياس

 

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 Ditulis as-Samȃ السََّمآء

 Ditulis asy-Syamsû الشَّْمسُ 

 

I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penelitiannya 

ْوض  Ditulis zawȋِۗal-furûḍ ذِويُاْلف ر 

ُالسُّنَةأَ ْهل   Ditulis ahl as-sunnah 

 
 
 



 
 

xii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan 

sebaik-baiknya. Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Magister 

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister. 

Proses penelitian tesis ini bukan tidak ada hambatan, melainkan penuh 

dengan lika-liku yang membuat penulis harus bekerja keras dalam mengumpulkan 

data-data yang sesuai dengan maksud dan tujuan melakukan penelitian. Dalam 

penyusunan tesis ini, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, 

maka dari itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan 

banyak terimakasih kepada: 

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc., selaku Kaprodi Magister 

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

4. Dr. Ibi Satibi S.HI., M.Si selaku Dosen Pembimbing Tesis (DPT) yang telah 

membimbing, mengarahkan, memotivasi dan banyak memberi bantuan kepada 

penulis.   



 
 

xiii 
 

5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

6. Ibu Herin Ratna, selaku staf Tata Usaha Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

7. Keduaِۗ Orangtuaِۗ sertaِۗ segenapِۗ keluargaِۗ danِۗ guruِۗ penulisِۗ atasِۗ segalaِۗ do’a,ِۗ

kasih sayang, bimbingan dan dukungan baik secara moril maupun materiil. 

8. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Magister (HMPM) 

FEBI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

9. Rekan-rekan Magister Ekonomi Syariah yang telah memberikan kontribusi 

baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir (tesis). 

10. Ibu dan bapak kost Dzakiya, di Danurejan Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Penulis menyadari banyaknya kesalahan, kekurangan dan 

ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini, maka hal tersebut bukan suatu 

kesengajaan, melainkan semata-mata karena kekhilafan penulis. Walaupun 

demikian penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan, oleh karena itu kritik 

dan saran yang membangun demi penyempurnaan tesis ini ke depannya sangat 

diharapkan. 

Semoga segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari Allah SWT serta memberikan rahmat dan hidayah-Nya 

kepada kita semua. 

 



 
 

xiv 
 

Akhir besar harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat 

dan sumbangan bagi kemajuan perkembangan ilmu terutama dalam bidang 

Ekonomi Syariah. 

 

 

Yogyakarta, 26 Juli 2021 

Penyusun, 

Suci Syifa Aulia  

 

  



 
 

xv 
 

DAFTAR ISI 

 
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i 

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR ................................................. ii 

SURAT PERSETUJUAN TESIS ........................................................................ iii 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................ iv 

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ....................................................... v 

HALAMAN MOTTO .......................................................................................... vi 

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... vii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ............................................. viii 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... xii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... xv 

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xviii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xix 

ABSTRAK ............................................................................................................ xx 

ABSTRACT ......................................................................................................... xxi 

 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................. 1 

B. Rumusan Masalah ........................................................................................... 9 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................................... 9 

1. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 9 

2. Manfaat Penelitian ................................................................................... 10 

D. Sistematika Pembahasan ............................................................................... 10 

 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS .......... 12 

A. Landasan Teori ............................................................................................. 12 

1. Kriminalitas.............................................................................................. 12 

a. Pengertian Kriminalitas ....................................................................... 12 

b. Faktor Penentu Kriminalitas................................................................ 16 

c. Penanggulangan dan Pencegahan Kriminalitas................................... 18 



 
 

xvi 
 

d. Kriminalitas Dalam Pandangan Islam ................................................. 22 

2. Pendidikan................................................................................................ 23 

a. Pengertian Pendidikan ......................................................................... 23 

b. Arti Penting Pendidikan ...................................................................... 25 

c. Pendidikan dalam Pandangan Islam .................................................... 26 

3. Pengangguran ........................................................................................... 27 

a. Pengertian Pengangguran .................................................................... 27 

b. Faktor Pengangguran........................................................................... 28 

c. Pengangguran Dalam Pandangan Islam .............................................. 29 

4. Ketimpangan Pendapatan......................................................................... 30 

a. Pengertian Ketimpangan Pendapatan .................................................. 30 

b. Unsur-unsur Ketimpangan Pendapatan Kurva Lorenz........................ 31 

c. Faktor Ketimpangan Pendapatan ........................................................ 32 

d. Implikasi Ketimpangan Pendapatan .................................................... 33 

e. Ketimpangan Pendapatan Dalam Pandangan Islam ............................ 34 

5. Kemiskinan .............................................................................................. 35 

a. Pengertian Kemiskinan ....................................................................... 35 

b. Unsur-unsur Kemiskinan..................................................................... 36 

c. Faktor Kemiskinan .............................................................................. 38 

d. Kemiskinan Dalam Pandangan Islam ................................................. 38 

B. Kajian Pustaka .............................................................................................. 39 

C. Pengembangan Hipotesis .............................................................................. 46 

D. Kerangka Pemikiran ..................................................................................... 49 

BAB III METODE PENELITIAN ..................................................................... 51 

A. Desain Penelitian .......................................................................................... 51 

B. Definisi Operasional Variabel ...................................................................... 52 

C. Data dan Sumber Data .................................................................................. 54 

D. Teknik Analisis Data .................................................................................... 55 

1. Model Pooled (common effect) ................................................................ 55 

2. Pendekatan Fixed Effect Model ............................................................... 55 

3. Pendekatan Random Effect Model ........................................................... 56 



 
 

xvii 
 

E. Uji Asumsi Klasik ........................................................................................ 59 

F. Uji Hipotesis ................................................................................................. 62 

 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ........................................... 65 

A. Hasil Pengujian Model Estimasi ................................................................... 65 

1. Statistika Deskriptif ................................................................................. 65 

2. Analisis Data ............................................................................................ 67 

3. Uji Pemilihan Model Terbaik .................................................................. 69 

B. Hasil Uji Hipotesis ........................................................................................ 72 

1. Uji Simultan (Uji F) ................................................................................. 73 

2. Koefisien Determinasi R2 ........................................................................ 73 

3. Uji Parsial (Uji T) .................................................................................... 73 

C. Pembahasan .................................................................................................. 74 

1. Pengaruh Pendidikan terhadap Kriminalitas ............................................ 74 

2. Pengaruh Pengangguran terhadap Kriminalitas ....................................... 78 

3. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Kriminalitas ..................... 80 

4. Pengaruh Kemiskinan terhadap Kriminalitas .......................................... 83 

 

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 87 

A. Kesimpulan ................................................................................................... 87 

B. Implikasi ....................................................................................................... 90 

C. Saran ............................................................................................................. 91 

 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 93 

LAMPIRAN 

 

 

 

 
  
  



 
 

xviii 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 4.1 Statistika Deskriptif................................................................................ 65 

Tabel 4.2 Hasil Uji Common Effect Model ........................................................... 67 

Tabel 4.3 Hasil Uji Fixed Effect Model ................................................................. 67 

Tabel 4.4 Hasil Uji Random Effect Model ............................................................ 68 

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow....................................................................................... 70 

Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman ................................................................................. 70 

Tabel 4.7 Hasil Uji Lagrange Multiplier ................................................................ 71 

Tabel 4.8 Pendekatan Estimasi Model ................................................................... 71 

Tabel 4.9 Hasil Regresi Dan Persamaan Regresi ................................................... 72 

  



 
 

xix 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1.1 Grafik Angka Melanjutkan di Indonesia Tahun 2010-2019 (Persen) .. 3 

Gambar 1.2 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan 

Tertinggi yang ditamatkan (persen) ........................................................... 4 

Gambar 1.3 Grafik Gini Rasio Indonesia Maret 2013-Maret 2020 ......................... 6 

Gambar 1.4 Grafik Jumlah dan Presentasi Penduduk Miskin.................................. 7 

Gambar 2.1 Kurva Lorenz...................................................................................... 31 

Gambar 2.2 Lingkaran Kemiskinan ....................................................................... 37 

Gambar 2.3 Kerangka Pikir.................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xx 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bermaksud menguji pengaruh faktor ekonomi terhadap tingkat 

kriminalitas. Model penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa pendidikan, 

pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Obyek penelitian ini 

adalah 31 provinsi di Indonesia dengan periode penelitian tahun 2010-2019. Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap 

kriminalitas. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kriminalitas. Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kriminalitas. Adapun kemiskinan tidak berpengaruh terhadap kriminalitas. Hal ini 

menunjukkan peran penting kualitas pembangunan manusia dalam suatu 

perekonomian daerah serta perlu adanya peran dan campur tangan pemerintah 

dalam pengambilan kebijakan untuk menanggulangi masalah pengangguran, 

ketimpangan pendapatan serta kemiskinan. 

 

Kata kunci: kriminalitas, pendidikan, pengangguran, ketimpangan, 

kemiskinan 
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ABSTRACT 

This study intends to examine the effect of economic factors on the crime rate. This 

research model uses independent variables in the form of education, 

unemployment, income inequality and poverty. The objects of this research 

are 31 provinces in Indonesia with a research period of 2010-2019. The analytical 

tool used in this research is panel data regression. The results of this study indicate 

that education has no effect on crime. Unemployment has a positive and significant 

effect on crime. Income inequality has a positive and significant effect on crime. As 

for poverty, no influence on crime. This shows the important role of the quality of 

human development in a regional economy and the need for the role and 

intervention of the government in policy making to overcome the problems of 

unemployment, income inequality and poverty. 
  
 

Keywords: crime, education, unemployment, inequality, poverty
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Timbulnya kriminalitas disebabkan karena tuntutan pemenuhan kebutuhan 

hidup dan kondisi lingkungan yang menjadi pendorong seseorang untuk 

melakukan tindakan kriminal. Menurut Hardianto (2009) pada umumnya para 

pelaku kejahatan muncul akibat karakter manusia di latar belakangi oleh 

permasalahan ekonomi. Tingkat pendapatan yang rendah tidak sebanding 

dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehingga hal ini dapat menjadi penyebab 

seseorang melakukan perbuatan kriminal karena yang akan didapat dari hasil 

perbuatan lebih kecil bila dibandingkan dengan kepuasan yang didapat dari 

hasil melakukan tindakan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perilaku 

melanggar hukum pidana (Zaidan, 2016). Perilaku yang bertentangan dengan 

moral kemanusiaan yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat 

sehingga berujung melanggar aturan hukum yang telah diatur dalam undang-

undang pidana.  

Beberapa pendekatan dapat digunakan dalam mengkaji hal-hal yang 

mempengaruhi perilaku kriminal baik dari sudut pandang ekonomi, sosial dan 

psikologi. Akan tetapi penelitian ini hanya terfokus dari sudut pandang sosial 

ekonomi. Pendekatan secara ekonomi muncul dengan asumsi mendasar bahwa 

ketika seseorang hendak melakukan tindak kriminal maka seseorang tersebut 

otomatis akan memikirkan benefit yang didapat dari tindakan, risiko dari 

tindakan tersebut maupun hukuman yang akan diterima (Erling and Hilgendorf, 
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2006). Pendekatan punishment sering digunakan untuk melakukan kajian 

terhadap tindakan kriminal. Akan tetapi Becker (1968) mengatakan bahwa 

pendekatan punishment dirasa tidak cukup untuk menekan angka kriminal, 

sebab tindak kriminal memiliki hubungan terhadap aktivitas ekonomi di mana 

pelaku kriminal memperhitungkan benefit dan cost. Dengan demikian dalam 

analisis perilaku tindak kriminal sangat relevan jika model ekonomi 

dimasukkan ke dalamnya. Selain itu alasan terbesar orang melakukan tindak 

kriminal adalah karena kebutuhan ekonomi (BPS, 2020). Artinya masalah 

pemenuhan ekonomi masih menjadi pemicu terbesar orang dalam melakukan 

aksi kejahatan. 

Zain (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa faktor ekonomi 

merupakan salah satu penyebab orang melakukan tindakan kriminal. Karena 

kurangnya hasil pendapatan dari pekerjaan sehari-hari manusia berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga namun untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut tidak semua orang akan menempuh cara yang sesuai dengan 

norma-norma yang berlaku. Para responden dalam penelitian ini merupakan 

contoh nyata, seseorang rela meski harus keluar masuk penjara demi berupaya 

memenuhi kebutuhan hidup walaupun dengan cara-cara yang melanggar 

hukum.  

Selain persoalan kebutuhan hidup, permasalahan yang diduga menjadi 

penyebab tingginya angka kriminalitas salah satunya adalah pendidikan yang 

masih rendah. Rendahnya kualitas manusia dapat mendorong seseorang untuk 

melakukan tindakan yang di luar batas normal. Bahwa tingkat pendidikan yang 
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rendah sebagai penentu yang kuat terhadap tingginya tingkat kejahatan (Juárez 

et al., 2020). Lochner (2007) pendapatan yang dimiliki seseorang yang hanya 

lulusan SD dan SMP lebih sedikit jika dibandingkan dengan mereka yang 

menyelesaikan pendidikan tingkat SMA dan Perguruan Tinggi. Hal ini dapat 

berakibat bagi mereka yang memiliki pendapatan yang rendah atau tidak 

memiliki pendapatan sama sekali dijadikan sebagai peluang untuk melakukan 

tindakan kriminal. 

Gambar 1.1 Grafik Angka Melanjutkan di Indonesia Tahun 2010-2019 

(persen) 

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2020 

 

Dari grafik diatas cecara umum, tingkat melanjutkan cenderung meningkat 

selama 2014-2017. Pada periode 2017/2018 tingkat melanjutkan dari SMP ke 

SMA/SMK telah mencapai 103,15 persen. Sementara tingkat melanjutkan dari 

SD ke SMP pada tahun yang sama baru mencapai 81,50 persen. Tentunya, 

tingkat melanjutkan dari SD ke SMP dan juga dari SMP ke SMA/SMK harus 

terus ditingkatkan di masa mendatang sehingga citacita untuk mencapai wajib 

belajar 9 tahun bisa terwujud (BPS, 2020). 
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Penelitian yang pernah dilakukan oleh Zain (2016) mengatakan bahwa 

mayoritas pelaku pencurian pada malam hari di Kabupaten Gowa hanya 

berpendidikan SD. Hal ini mengindikasikan kurang berhasilnya pendidikan 

maka akan berdampak terhadap keterbatasan keterampilan yang dimiliki 

sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap pekerjaan pelaku pencurian.  

Selain itu faktor pengangguran didga menjadi penyebab tingginya angka 

kriminalitas. Khan et al., (2015) dalam penelitiannya tingkat pengangguran 

yang tinggi di negara manapun akan menurunkan peluang penghasilan 

sehingga dapat memaksa individu mengadopsi perilaku kriminalitas. 

Pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah dapat digambarkan melalui 

tingginya angka pengangguran. Selain itu, pengangguran terjadi akibat dari 

tidak tersedianya lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan gap yang jauh 

antara jumlah pengangguran dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. 

 

Gambar 1.2 Grafik Tingkat Pegangguran Terbuka (TPT) menurut 

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan (persen) 

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 2020 
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Berdasarkan grafik 1.3 di atas pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) mengalami peningkatan seiring dengan naiknya TPT nasional 

di masing-masing kategori pendidikan. TPT dari tamatan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan 

jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 13,55 persen.  

Penelitian yang dilakukan oleh Zain (2016) menemukan bahwa tingkat 

pekerjaan pelaku pencurian mayoritas pelakunya adalah pengangguran atau 

tidak memiliki pekerjaan tetap. Pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor 

dimana faktor-faktor ini saling berkaitan dan berdampak buruk terhadap 

ekonomi, politik, dan sosial. Misalnya seperti pendapatan dan produktivitas 

masyarakat akan berkurang yang disebabkan dari banyaknya pengangguran 

sehingga akan berdampak terhadap masalah sosial (Sukirno, 2008). Dari 

tingkat pengangguran yang sangat tinggi akan menimbulkan masalah ekonomi 

dalam memenuhi kebutuhan primer yang mana pada akhirnya untuk memenuhi 

kebutuhan primernya mendorong seseorang nekat menggunakan jalan pintas 

dengan cara melakukan tindak kejahatan.  

Selain itu, faktor penyebab lain tingginya angka kriminalitas adalah 

ketimpangan pendapatan. Teori anomi adalah suatu kondisi yang timbul ketika 

terdapat ketimpangan antara tujuan sosial dan sarana yang tersedia untuk 

mencapainya (Zaidan, 2016). Adanya ketimpangan yang mencolok antar 

berbagai masyarakat dapat menyebabkan kesenjangan antara si miskin dan si 

kaya. Kesenjangan ini dapat berakibat pada golongan miskin melakukan 

tindakan kriminalitas terhadap golongan kaya.  
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Gambar 1.3 Grafik Gini Rasio Indonesia  

Maret 2013-Maret 2020 (persen) 

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2020 

Dari grafik 1.4 di atas gini rasio menunjukkan bahwa selama periode Maret 

2015–Maret 2019 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. 

Walaupun gini rasio mengalami fluktuasi dan mulai mengalami penurunan 

pada periode Maret 2015 hingga September 2019.  

Tidak terjadinya distribusi pendapatan secara merata disebabkan oleh 

pengurangan kemiskinan yang tidak terjadi secara menyeluruh. Hal ini 

berakibat munculnya gap antara penduduk kaya dan penduduk miskin. 

Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan sebagian masyarakat nekat 

melakukan cara-cara illegal seperti pencurian, perampokan, pembunuhan 

dalam berusaha mencapai pemenuhan kebutuhan hidup mereka (Julianti, 2019). 

Masalah ke empat yang diduga menjadi penyebab tingginya angka 

kriminalitas adalah kemiskinan. Munculnya penyakit dalam masyarakat yaitu 

tindak kejahatan merupakan akibat dari keterbelakangan dan kemunduran 

ekonomi. Pengaruh antara perekonomian dengan tindak kejahatan telah diteliti 

oleh para filsuf Yunani Kuno seperti Plato yang menjelaskan bahwa yang 
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menjadi salah satu bahaya yang besar bagi jiwa seseorang adalah kemiskinan 

(Soemawinata, 2016).  

Gambar 1.4 Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 

2006-Maret 2020 

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2020 

 

Grafik 1.4 di atas menunjukkan bahwa baik dari sisi jumlah maupun 

persentase kecuali pada September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020 tingkat 

kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan.  

Dirdjosisworo (1996) menyatakan bahwa saat ini kejahatan di Indonesia 

dengan kota-kota besar sebagai barometernya sudah menemukan bentuk serta 

modus yang semakin professional dan canggih, wilayah operasi yang tak 

terbatas, jaringan kerja yang terorganisir, juga para pelaku yang cenderung 

semakin membahayakan, baik terhadap harta maupun keselamatan. Bahkan 

gelagatnya di penghujung abad 20 semakin memprihatinkan. 

Keprihatinan yang demikian itu telah menimbulkan rasa takut masyarakat 

terhadap kejahatan (fear of crime) semakin meningkat. Lebih parah lagi apabila 

pelaku kejahatan memiliki akses terhadap kekuasaan. Sebagaimana dilukiskan 

oleh Masdiana (2006) bahwa mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan 
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bisa secara bebas melakukan kejahatan terselubung, berlindung di balik 

keabsahan hukum, dan mereka menggunakan kelemahan aturan hukum untuk 

kepentingan mereka. 

Kejahatan telah menimbulkan kerugian di bidang kemasyarakatan (social 

cost) yang harus ditanggung oleh masyarakat (Zaidan, 2016). Dapat 

disimpulkan bahwa, tindakan kriminalitas merupakan berbagai macam 

perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma sosial yang berlaku, 

hal ini menyebabkan masyarakat menentangnya karena dapat merugikannya. 

Untuk mencegah ataupun mengurangi tindak kriminal dapat dilakukan dengan 

berbagai cara dengan memperhatikan pembangunan ekonomi dan juga 

pembangunan manusianya. Selain itu langkah strategis yang dapat menjadi 

pengaruh keberhasilan pembangunan nasional adalah dengan memenuhi dan 

menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Demi menjalankan berbagai 

aktivitas termasuk aktivitas ekonomi masyarakat membutuhkan suasana yang 

aman. Merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan pada 

skala makro sehingga terciptanya stabilitas nasional (Zain, 2016). 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

meningkatnya angka kriminalitas menjadi sangat penting dan menarik untuk 

diangkat menjadi sebuah topik dalam penelitian, karena rasa aman termasuk 

salah satu hak asasi yang harus didapat atau dirasakan tiap-tiap individu. Dalam 

pembangunan manusia, penurunan tingkat pengangguran terbuka serta 

mengatasi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan diduga merupakan 
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beberapa cara efektif untuk mencegah adanya tindak kriminal yang memiliki 

dampak terhadap rasa aman yang dirasakan masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap tingkat kriminalitas di 

Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat 

kriminalitas di Indonesia? 

4. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas di 

Indonesia? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

  Sejalan dengan rumusan masalah yang diajukan, tujuan dari penelitian 

ini sebagai berikut:  

a. Menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat kriminalitas 

b. Menganalisis pengaruh pengangguran terhadap tingkat kriminalitas 

c. Menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat 

kriminalitas  

d. Menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi pemangku kebijakan, penelitian ini diharapkan bermanfaat 

sebagai bahan pertimbangan dan rujukan dalam menentukan dan 

mengambil kebijakan. Penelitian ini bisa memberikan gambaran 

pengembangan di sektor ekonomi merupakan kebijakan yang efektif 

dalam menanggulangi angka kriminalitas.  

b. Bagi para pakar ekonom, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

rujukan untuk mengkritisi topik yang berkaitan ipm, kemiskinan, 

pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kriminalitas.  

c. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber 

pengetahuan dan sarana pencerdasan serta tentang bagaimana 

hubungan antara ipm, pengangguran, ketimpangan pendapatan, 

kemiskinan, dan kriminalitas.  

D. Sistematika Pembahasan 

Tesis ini terdiri dari lima BAB di antaranya, BAB pertama adalah 

pendahuluan. BAB ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Pada bagian latar belakang 

yaitu memuat uraian tentang permasalahan yang menghadirkan gap penelitian 

dengan didukung oleh berbagai data, teori, maupun hasil dari beberapa 

penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang sama.  

BAB kedua adalah landasan teori dan pengembangan hipotesis. BAB ini 

terdiri dari landasan teori, kajian pustaka, kerangka pemikiran, serta 

pengembangan hipotesis. Bagian ini memaparkan teori yang melandasi 
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hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian, kemudian didukung 

dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan 

topik penelitian. Setelah itu, bagian akhir bab ini mengetengahkan berbagai 

kesimpulan sementara penelitian dalam bentuk hipotesis.  

BAB ketiga memuat metode penelitian. BAB ini terdiri dari desain 

penelitian, variabel dan definisi operasional, populasi dan sampel, data, serta 

metode pengujian hipotesis. Bagian ini menjelaskan data, populasi dan sampel 

apa yang akan digunakan, serta penjelasan masing-masing variabel.  

BAB keempat adalah hasil dan pembahasan. BAB ini terdiri dari gambaran 

umum objek penelitian, analisis deskriptif, pengujian hipotesis, serta 

pembahasan. BAB ini juga berupaya menghubungkan dengan teori dan 

hipotesis, kemudian apakah hasil tersebut sudah sesuai dengan teori yang 

digunakan, dan dihubungkan dengan beberapa penelitian sebelumnya dengan 

hasil yang sama. Setelah itu menghubungkan hasil tersebut dengan kondisi 

ekonomi yang ada. Pada bagian ini memberikan jawaban atas beberapa 

pertanyaan yang ada di rumusan masalah. 

BAB kelima adalah penutup. BAB ini terdiri dari kesimpulan, implikasi, 

dan saran (keterbatasan). Pada bagian ini akan dipaparkan kesimpulan dari 

rumusan masalah yang diajukan, yang bersumber dari hasil pengujian hipotesis. 

Selain itu, bagian ini juga menyatakan apa saja keterbatasan penelitian yang 

telah dilakukan, serta saran maupun rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, sekaligus 

menjawab rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di di Indonesia. Hal ini 

berarti bahwa variabel pendidikan memiliki sedikit kontribusi terhadap 

tingkat kriminalitas sehingga lama tidaknya tingkat pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Meskipun peran 

pendidikan tidak terlalu berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia 

tetapi merupakan suatu lagkah yang tepat dilakukan peningkatan nilai 

pendidikan. Mengingat bahwa pendidikan adalah tujuan pembangunan yang 

mendasar dan memiliki arti penting (Todaro and Smith, 2011).  

Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Nicola´s Corona Jua´rez., et. Al (2020) 

dengan menggunakan model OLS menemukan bahwa tingkat pendidikan 

yang rendah sebagai penentu yang kuat terhadap tingginya tingkat kejahatan 

kekerasan di Mexico. Dalam artian bahwa pengangguran yang tinggi diikuti 

dengan pendidikan yang rendah maka angka kriminalitas pun tinggi. 

Sedangkan pengangguran yang tinggi dengan tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi memiliki pengaruh yang kecil terhadap kriminalitas. Pemuda yang 

setidaknya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dapat menghambat 
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perekrutan ke organisasi kriminal di Mexico. Selain itu penelitian yang 

dilakukan oleh Gregorio Gimenez dan Beatriz Barrado (2020) menemukan 

bahwa adanya keserempakan antara pendidikan dan kejahatan. Peneliti 

menyimpulkan bahwa eksposur kejahatan, diukur dengan tingkat 

pembunuhan, memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap prestasi 

akademik di Kosta Rika. Penelitian lain yang dilakukan oleh Gull, Perveen 

dan Basit (2020) menemukan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tindak kejahatan.  

2. Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kriminalitas di 10 

provinsi di Indonesia. Hal ini berarti bahwa kenaikan pengangguran akan 

meningkatkan kriminalitas. Menurut teori ekonomi, terapi untuk mengatasi 

persoalan pengangguran adalah dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi 

yangِۗ “berkualitas”ِۗ danِۗ “berkesinambungan”(Arsyad, 2016). Temuan ini 

juga mendukung temuan sebagian penelitian terdahulu di berbagai negara. 

Beberapa penelitian lain dengan temuan yang sama adalah Fredj Jawadi., et. 

al (2019) bahwa pengangguran berdampak positif pada kejahatan tanpa 

kekerasan di Inggris dan Prancis. Penelitian yang dilakukan oleh Olivia K. 

Ha., et al (2020) bahwa pengangguran dapat mempengaruhi aspek motivasi 

(meningkatkan jumlah pelaku kejahatan yang termotivasi) dari kejahatan 

dengan kekerasan karena tekanan ekonomi yang meningkat dalam jangka 

panjang di Kanada. 

3. Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kriminalitas di 10 provinsi di Indonesia. Hal ini berarti bahwa kenaikan 
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ketimpangan pendapatan akan meningkatkan kriminalitas. Menurut Sukirno 

(2008) bahwa ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu 

aspek yang menimbulkan kemiskinan yang berdasarkan pada ukuran 

kemiskinan relatif. Adanya hubungan yang erat dengan unsur kelayakan dan 

keadilan sosial serta implikasi moral (Arsyad, 2016)  

Temuan ini juga mendukung temuan sebagian penelitian terdahulu di 

berbagai negara. Penelitian yang dilakukan oleh Süß (2020) menunjukkan 

bahwa variabel ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat kejahatan di Jerman. Model tersebut menunjukkan bahwa 

peningkatan koefisien gini sebesar satu poin persentase di distrik A, secara 

bersamaan meningkatkan tingkat serangan di distrik A. Beberapa penelitian 

lain dengan temuan yang sama adalah yang dilakukan oleh Costantini et al. 

(2018) menunjukkan bahwa ketimpangan memiliki pengaruh yang positif 

terhadap kejahatan di Amerika Serikat. Argument ini didukung oleh Xi 

(2020) bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap pencurian. 

Semakin tinggi ketimpangan pendapatan maka pencurian semakin 

meningkat. 

4. Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia. Hal ini 

berarti bahwa variabel kemiskinan memiliki sedikit kontribusi terhadap 

tingkat kriminalitas sehingga besar kecilnya angka kemiskinan tidak 

berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Tidak selamanya 

kemiskinan akan berpengaruh positif terhadap kriminalitas. Pada awalnya 

kemiskinan merupakan faktor penyebab kejahatan. Dengan demikian 
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kejahatan akan marak di masyarakat yang mengalami kekurangan sumber 

daya alam itu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kemakmuran menjadi 

penyebab kejahatan.  

Salah satu contoh dari pernyataan ini adalah kejahatan korupsi. Mereka 

pada umumnya secara ekonomi telah mapan hal ini menunjukkan kejahatan 

korupsi terjadi bukan karena pelakunya miskin, tetapi karena adanya 

kesempatan pelaku untuk melakukan hal itu. Lebih parah lagi apabila pelaku 

kejahatan memiliki akses terhadap kekuasaan (Zaidan, 2016). Begitu juga 

dalam kasus narkotika sebagaimana disampaikan oleh BNN, bahwa 

kerugian yang ditanggung oleh negara akibat penyalahgunaan narkotika 

maupun obat terlarang lainnya mencapai 48 triliun rupiah. Dana sebesar itu 

digunakan membiayai pengobatan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba 

serta pengguna dan pengecer untuk membeli narkoba (Zaidan, 2016) 

B. Implikasi 

Penelitian ini menghasilkan implikasi secara teoritis dan kebijakan 

sebagaimana diuraikan di bawah ini: 

1. Implikasi Teoritis: Penelitian ini menemukan bahwa faktor sosial ekonomi 

seperti pengangguran dan ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan 

terhadap kriminalitas. Temuan penelitian ini berkontribusi pada teori 

ekonomi dan kriminalitas yang sudah berkembang saat ini (Becker 1968, 

Cantor and Land 1985, Durkheim dan Merton, 1938, dan Zaidan 2016). 

Pengurangan angka pengangguran, dan ketimpangan pendapatan sangat 

berperan dalam mengurangi kriminalitas. Namun demikian, teori 
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kemiskinan oleh Becker yang menyebutkan bahwa kemiskinan menjadi 

salah satu penyebab kriminalitas tidak terjadi di dalam objek penelitian ini. 

2. Implikasi Kebijakan: Penelitian ini juga menemukan bahwa pengangguran, 

dan ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas 

di Indonesia. Temuan penelitian ini berimplikasi pada pengelolaan 

pemerintahan di daerah-daerah yang masih perlu di minimalisir angka 

kriminalitasnya. Inovasi yang perlu dilakukan ditujukan untuk 

meningkatkan akses masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran 

dan ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Bentuk inovasi 

yang diberikan diantaranya pemberian bantuan sarana dan prasarana, 

peningkatan akses lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan di 

masyarakat. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran maupun rekomendasi 

kebijakan untuk pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperluas cakupan 

kriminalitas yang tidak hanya terbatas pada sosial ekonomi 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat fokus terhadap religiusitas sebagai 

faktor penyebab kriminalitas, atau secara khusus dapat menganalisis 

kontribusi religiusitas terhadap tingkat kriminalitas. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang lebih 

banyak, misalnya faktor sosial ekonomi terhadap tingkat kriminalitas di 

negara ASEAN atau OKI (dengan catatan data tersedia). 
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4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran dan ketimpangan 

pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

kriminalitas di Indonesia. Hal ini mengimplikasikan bahwa kebijakan 

terhadap lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan di masyarakat 

harus ditingkatkan. 

5. Pengambil kebijakan dapat memfokuskan pada menyediakan lapangan 

pekerjaan yang seluas-luasnya dan peluang yang sebesar-besarnya bagi 

masyarakat sehingga hal ini diharapkan dapat mengurangi masalah 

ketimpangan pendapatan karna masyarakat memiliki peluang untuk 

mendapatkan pendapatan yang sama. Meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia sehingga dapat berpengaruh nyata terhadap kesejahteraan dan 

perbaikan perekonomian masyarakat sehingga peluang untuk melakukan 

tindakan kriminal semakin sedikit. 

6. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan evaluasi kinerja terkait dengan 

program-program sosial ekonomi. hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui sejauh mana arah kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan yang 

diharapkan.
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