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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi 

mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan 

dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidanan ini 

nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat 

dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan 

keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.1 

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang 

selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa 

tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu 

berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke 

tahun.2 

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap 

problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena 

itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih 

ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi 

dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-

undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari 

semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana. 

                                                           
1 Arif Gosita. 1983. “Masalah Korban Kejahatan”. Jakarta: Akademika Pressindo. Hal 3. 
2 Susilo. Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan). Bogor: Politeia. 
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Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah 

satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi 

tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya 

yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan 

penipuan yang semakin kompleks. 

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan 

berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal 

perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, 

karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak 

tata kehidupan masyarakat. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 378 

menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam 

dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam 

penegakkan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana 

tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-

undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas 

ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani 

suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kasus-kasus 

penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun 

tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHP, misalnya kejahatan penipuan 

dengan modus operandi usaha pengadaan gula. Kasus ini terjadi pada tahun 

2001, dalam kasus ini pelaku mengatakan mempunyai sebuah usaha di bidang 

pengadaan gula di beberapa perusahaan makanan maupun minuman yang 
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sudah terkenal seperti PT Khong Guan, Nissin, maupun perusahaan minuman 

Coca-Cola. Namun usaha itu ia membutuhkan modal cukup banyak, agar bisa 

memenuhi kebutuhan gula untuk perusahaan itu. Untuk meyakinkan para 

“nasabahnya”, terdakwa memperlihatkan fotocopy kontrak dengan perusahaan 

tersebut yang ternyata hanya merupakan usaha penipuan. 

Tertaik dengan bujuk rayu dan imbalan yang cukup menggiurkan, 

ratusan orang kemudian berbondng-bondong menyetorkan uang kepadanya. 

Kepada setiap penyetor dana, berapapun jumlahnya selalu diberikan imbalan 

10 persen dari jumlah uang yang disetorkan. 

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke 

dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan 

ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab 

XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit 

(oplicthting) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam 

arti luas (bedrog) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Dalam 

hal ini penipuan dengan modus usaha pengadaan gula termasuk tindak pidana 

penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dpaat dituntut 

berdasarkan Pasal 378 KUHP. 

Di dalam ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan” atau 

“bedrog”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah 

perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh 
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pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau 

digunakan tipu muslihat.3 

Adapun rumusan Pasal 375 KUHP 

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat 

(hoqdrigheid) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, 

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, 

atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam 

dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.4 

Adanya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal 

378 KUHP diatas, mengharuskan pihak penegak hukum untuk memperhatikan 

secara baik-baik dalam menangani perkara-perkara penipuan termasuk dalam 

hal ini penipuan dengan dalih usaha pengadaan gula, sehingga dapat menjamin 

kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak semua orang yang menjadi korban 

penipuan secara mudah dapat meminta perlindungan berdasarkan Pasal 378 

KUHP. 

Untuk  menanggulangi  permasalahan  yang  semakin  kompleks 

terhadap  kejahatan  penipuan  tersebut  diperlukan  pengetahuan  dan 

pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam KUHP. Hal 

ini dikarenakan masalah tindak pidana penipuan yang beragam tersebut 

dipahami melalui sudut pandang yang tertentu, yang meliputi pengertian, 

                                                           
3 PAF. Lamintang dan Djisman Samosir. 1981. Delik-Delik Khusus. Bandung. Tarsito. Hal 263.    
4 Moeljatno. 1985. Kitab Undang-Udang Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara. Hal 161. 
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ruang lingkup, unsur-unsur serta sanksi yang perlu diketahui dalam kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana yang berupa aturan 

tertulis itu disusun, dibuat dan diundnagkan untuk diberlakukan sebagai 

hukum positif (ius constitutum), namun akan menjadi lebih efektif dan 

dirasakan dapat mencapai rasa keadilan serta kepastian hukum apabila 

penerapannya sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang, 

mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu.5 Hukum pidana 

hendaknya dipertahankan sebagais alahs atu sarana untuk “social defence” 

dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki 

atau memulihkan kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpa mengurangi 

keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat. 

Didasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya 

dalam sebuat penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul : 

TINDAK PIDANA PENIPUAN PASAL 378 KUHP (Studi Kasus 

Penipuan Dengan Modus Operandi Usaha Pengadaan Gula di Pengadilan 

Negeri Surakata. 

 

B. Perumusan Masalah 

Penulis tidan menghendaki penulisan yang melebar, sehingga 

mempertegas kearah mana penulisan skripsi ini akan disusun, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya, yaitu: 

                                                           
5 Chazawi Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 “Penafsiran Hukum Pidana, Dasar 
Pemidanaan, Pemberatan dan Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, perbarengan dan Ajaran 
Kualitas. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 3. 
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1. Bagaimana penyelesaian kasus tindakan pidana penipuan dengan 

modus operandi usaha pengadaan gula di Pengadilan Negeri 

Surakarta? 

2. Bagaimana hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian 

terhadap tindak pidana penipuan dengan modus operandi usaha 

pengadaan gula di Pengadilan Negeri Surakarta! 

 

C. Landasan Teori 

Negara Indonesia adalah Negara hukum (recht staats), maka setiap 

tindak pidana yang terjadi selayaknya diproses melalui jalur hukum, jadi 

hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap 

suatu  tindak  pidana.  Menurut Moeljatno,  tindak  pidana  adalah  suatu 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan 

tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam 

hal ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan 

dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah 

diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau 

hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang 

menimbulkan kejadian itu.6 

Kejahatan penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang 

dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana oleh 

                                                           
6 Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara. Hal 54. 
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pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau 

digunakan tipu muslihat. Kejahatan penipuan dalam bentuknya yang pokok 

diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 

“Barang siapa dnegan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun 

mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan 

orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian 

hutang atau meniadakan piutang, karena salah satu telah melakukan penipuan, 

dihukum dengan hukuman penjaga selama-lamanya empat tahun”. 

Dari rumusan Pasal 378 KUHP tersebut kita peroleh sejumlah unsur-

unsur yang dapat dibagi menjadi : 

a. Unsur-unsur obyektif 

1. Mengerakkan atau “bewegen”; 

2. Orang lain atau “ieman”; 

3. Untuk menyerahkan suatu benda atau “tot de afgifte van eening goed”; 

4. Untuk mengadakan perjanjian hutang atau “tot het aanggaan van eene 

schuld”; 

5. Untuk meniadakan suatu piutang atau “het eenietdoen van eene 

inschuld’; 

6. Dengan mempergunakan upaya berupa: 

a) Mempergunakan nama palsu atau “het aanne men van een valse 

naam”; 

b) Mempergunakan tipu muslihat atau “listige kunsgrepen”; 
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c) Mempergunakan sifat palsu atau “een valse hoedanigheid”; 

d) Mempergunakan susunan kata-kata bohong atau “een zamen 

weefsel van verdichtsels”. 

b. Unsur-unsur subjektif: 

1. Dengan maksud atau “met het oogemerk”; 

2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau “om zich of een 

ander wederrechtelijk”; 

3. Secara melawan hak atau “wederrechtelijk”.7 

Realita sosial yang terjadi di dalam masyarakat menunjukkan bahwa 

semakin meningkatnya tindak pidana penipuan, berbagai macam cara 

digunakan oleh pelaku agar dapat melancarkan aksi penipuannya, salah 

satunya adalah tindak pidana dengan modus operandi usaha pengadaan gula. 

Untuk menanggulangi masalah tersebut penegakan hukum pidana 

sangat dibutuhkan, oleh karena itu fungsionalisasi dan aktualisasi penegakan 

hukum harus mempunyai rasa keadilan guna mengatasi tindak pidana 

penipuan ini. Pokok dibentuknya kejahatan ini adalah perlindungan hukum 

atau jaminan kepercayaan atas kebenaran sesuatu yang ditujukan bagi 

masyarakat dan Negara. 

Hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia 

sehingga dalam bekerjanya perlu adanya upaya penegakan hukum (law 

enfercement). Upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya untuk 

                                                           
7 PAF. Lamintang dan Djisman Samosir. Op. cit. Hal 174. 
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menjaga agar keberadaan hukum diakui di dalam suatu masyarakat dan dapat 

tetap ditegakkan. Upaya tersebut pada dasarnya harus menjamin agar setiap 

warga Negara mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan. 

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-

kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap sebagai rangkaian penjabaran 

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan 

kedamaian hidup.8 Menurut wayne la favn, penegakan hukum sebagai suatu 

proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut 

membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan 

tetapi mempunyai unsur penilaian pembeda.9 

Menurut satjipto rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya 

merupakan perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide 

kemapanan social) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.10 

Tiga unsure yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:11 

1. Kepastian hukum 

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap 

tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat 

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat 

                                                           
8 Soerjono Soekanto. 2000. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada. Hal 3. 
9 wayne La Favn dalam Soerjono Soekanto. Ibid. Hal 4. 
10 Satjipto Rahardjo. Tanpa tahun. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Filosofis. 
Bandung: Sinar Baru. Hal 15. 
11 Sudikno Noto Kusumo. 1999. Mengenal Hukum-Suatu Pengantar. Jogyakarta: Hal 145. 
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mengharap adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian 

hukum masyarakat akan lebih tertib. 

2. Kemanfaatan 

Hukum adalah untuk manusia, makia pelaksanaan hukum atau 

penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, 

jangan sampai timbul kesehatan dalam masyarakat karena pelaksanaan 

atau penegakan hukum. 

3. Keadilan 

Hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat 

umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratkan. Sebaliknya 

keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. 

Upaya penegakan hhukum harus ada kompromi secara proporsional 

dan seimbang dari ketiga unsure diatas, meskipun dalam praktek tidak mudah 

untuk mengusahakannya. 

Usaha untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata 

membutuhkan organisasi yang cukup kompleks, meliputi pengadilan, 

kebijakan, kepolisian, pemasyarakatan dan juga badan perundang-undangan. 

Organisasi menjamin proses-proses yang berlangsung sebagai upaya 

penegakan hukum didalamnya, dan masyarakat akan menerima perwujudan 

dan tujuan-tujuan hukum.12 

                                                           
12 Satjipto Rahardjo. Op.cip. Hal 17. 
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Organisasi tersebut perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu 

untuk mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. Sumber daya ini berupa:13 

1. Sumber Daya Manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera. 

2. Sumber Daya Fisik, seperti gedung, perlengkapan kendaraan. 

3. Sumber Daya Keuangan, seperti belanja Negara dan sumber lain. 

4. Sumber Daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi 

dalam usaha mencapai tujuannya. 

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah sebagai 

berikut:14 

a) Faktor hukumnya sendiri 

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-

undang, kemungkinan disebabkan karena: 

- Tidak diikutkannya asas-asas berlakunya undang-undagn yang 

mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum; 

- Belum adnaya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk 

menerapkan undang-undang; 

- Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang 

mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran maupun 

penerapannya. 

 

                                                           
13 Ibid. Hal 18. 
14 Soerjono Soekanto. Op. cit. Hal 5. 
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b) Faktor penegak hukum 

Secara psikologis maka setiap penegak hukum mempunyai 

kedudukan (status) dan peranan (row). Permasalahan yang timbul dari 

faktor penegak hukum yaitu penerapan peranan penegak hukum. Halangan 

yang memerlukan penanggulangan tersebut antara lain: 

- Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan 

pihak lain dengan siapa dia berinteraksi 

- Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi 

- Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, 

sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi 

- Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan 

tertentu, terutama kebutuhan materiil. 

- Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan 

konservatisme.  

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, 

maka tidak mungkin penegakan akan berlangsung dengan lancar dan 

mencapai tujuan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup 

tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. 
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d) Faktor masyarakat 

Pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum ikut 

mempengaruhi penegakan hukum dan kepastian hukum. Salah satu 

pendapat masyarakat yaitu mengenai arti hukum yang dianggap identik 

dengan petugas (penegak hukum sebagai pribadi). Pendapat tersebut 

menyebabkan masyarakat akan menaati hukum jika ada petugas. 

e) Faktor kebudayaan 

Hukum harus dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat dan tidak 

boleh bertentangan dengan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. 

Kebudayaan yang berkembang di Indonesia sangat beragam, setiap daerah 

terdiri dari suku bangsa dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda 

dengan suku bangsa daerah lain. Kemajemukan ini berpengaruh terhadap 

usaha penegakan hukum di Indonesia. Ketentuan yang diatur dalam suatu 

perundang-undangan dapat berlaku bagi suatu daerah, tetapi belum tentu 

bisa berlaku di daerah lain. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

a. Mengkaji dan mengetahui tentang penegakan hukum terhadap tindak 

pidana penipuan dengan modus operandi usaha pengadaan gula di 

Pengadilan Negeri Surakarta. 
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b. Mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya penegakan 

hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus operandi usaha 

pengadaan gula di Pengadilan Negeri Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam 

bidang hukum, khususnya hukum pidana 

b. Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi 

penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini dimasa 

mendatang dalam lingkup yang lebih detail, mendalam dan jelas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan suatu masukan dan pertimbangan bagi penegak hukum 

khususnya hakim dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak 

pidana penipuan dengan modus operandi usaha yang sejenis, dimasa 

yang akan datang. 

b. Guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang 

penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak dalam suatu 

penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian memberikan 

pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan suatu pengetahuan. 
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Jelasnya memberikan pedoman tentang cara-cara ilmuan mempelajari dan 

memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Melalui penelitian tersebut 

diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan 

diolah, dengan demikian peneliti menetapkan suatu proses rangkaian yang 

dilakukan secara terencana guna memperoleh jawaban. 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan secara yuridis empiris, 

yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum 

yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam 

masyarakat.15 Dengan pendekatan  ini penelitian menekankan pada 

bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana 

penipuan dengan modus operandi usaha pengadaan gula di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Surakarta. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian yang bersifat deskriptif, 

yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau 

fenomena yang terjadi dengan sejelas-jelasnya. Dalam hal ini yang akan 

dideskripsikan adalah aturan hukum, tindak pidana penipuan dengan 

modus operandi usaha pengadaan gula dan pelaksanaannya di Pengadilan 

Negeri Surakarta. 

 

 

                                                           
15 Hilman Hadi Kusuma . 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. 
Bandung: MandarMaju. Hal 61. 
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3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini memilih lokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Surakarta. 

4. Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu: 

a. Data primer 

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data yang utama yang 

terwujud tindakan-tindakan social dan kata-kata16 dari pihak  

b. Data sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari studi 

kepustakaan yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang 

diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan buku-buku, artikel, 

dokumen-dokumen, peraturan perundangan, laporan-laporan dan 

sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari bahan-

bahan tertulis yang berupa buku-buku, majalah, surat kabar serta 

                                                           
16 Lexy M Moelong. 1994. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Remaja Rosdakarya. Hal 
12. 
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peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul 

skripsi. 

b. Studi Lapangan 

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke 

tempat  obyek  penelitian,  yakni  di Pengadilan  Negeri  Surakarta. 

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara, yaitu suatu 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke 

lapangan dan memberikan pertanyaan kepada responden. Menurut 

Roni Hanitisoemitro, wawancara adalah merupakan proses tanya jawab 

serta secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara 

fisik.17 Adapun responden dalam penelitian ini adalah hakim di 

Pengadilan Negeri Surakarta, keluarga yang terlibat dalam 

pemeriksaan kasus yang diteliti. 

6. Metode Analisa Data 

Data disimpulkan selengkap dan seteliti mungkin untuk 

mempertegas gejala yang ada dan selanjutnya dilakukan pengolahan data. 

Hal ini dimaksudkan untuk menguraikan dan menginterprestasikan serta 

pengambilan kesimpulan atas data yang diperoleh. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode dan teknik 

pengumpulan data memakai metode observasi yang berperan serta dalam 

                                                           
17 Roni Hanityo Soemitro. 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta:Akademika Pressindo. Hal 
23. 
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wawancara dan terbatas dengan beberapa responden dalam wawancara dan 

dalam lokasi yang terbatas. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-

data yang sifatnya berdasar kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku 

dalam masyarakat.18 

 

G. Sistematika Skripsi 

Untuk mengetahui keseluruhan dari isi skripsi ini, maka dibuat 

sistematika secara garis besar yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang 

selengkapnya sebagai berikut : 

Bab I berupa pendahuluan yang membahas latar belakang, perumusan 

masalah, kerangka teori, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab II memuat tinjauan tindak pidana yang memuat tentang 

pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana serta tinjauan umum 

tentang tindak pidana penipuan yang berisi tentang deskrispi penipuan, 

macam-macam tindak pidana penipuan, tindak pidana penipuan usaha 

pengadaan gula, tindak pidana penipuan bukan merupakan delik aduan. 

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembasahan. Bagian ini 

memuat uraian tentang upaya penyelesaian kasus penegakan hukum terhadap 

tindak pidana penipuan dengan dalih usaha pengadaan gula di Pengadilan 

Negeri Surakarta serta hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian 

terhadap tindak pidana ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. 

                                                           
18 Hilman Hadi Kusuma. Op.cit. Hal 99. 
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Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus 

usaha pengadaan gula, sekaligus menjadi akhir dari penulisan skripsi ini. 

 

 


