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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Distribusi spasial tindak kejahatan curanmor di Kabupaten Sleman tahun 2017-

2019 cenderung terkosentrasi di sisi Selatan Kabupaten Sleman yang berbatasan 

langsung dengan perkotaan yaitu di Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati, dan 

Kecamatan Gamping. Hotspot dengan cluster kelas tinggi setiap tahunnya 

terkosentrasi di sebagian Desa Caturtunggal dan Desa Condongcatur, 

Kecamatan Depok. Sedangkan hotspot dengan cluster kelas sedang berada di 

sekitar cluster kelas tinggi yaitu di sebagian Kecamatan Depok, Kecamatan 

Mlati, Kecamatan Gamping, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, dan 

Kecamatan Sleman. Kelas rendah terdistribusi tidak merata di setiap kecamatan 

di Kabupaten Sleman. 

2. Analisis pola spasio-temporal tindak kejahatan curanmor di Kabupaten Sleman 

tahun 2017-2019 banyak terjadi di kelas waktu kejadian dini hari pukul 00.01-

06.00 WIB yaitu 44-80 kasus. Hotspot intensitas cluster kelas tinggi berada di 

sebagian Kecamatan Depok, terutama di wilayah Desa Caturtunggal dan Desa 

Condongcatur yang memiliki intensitas tindak kejahatan tinggi disetiap kelas 

waktu kejadian. Hotspot dengan cluster intensitas fluktuasi dan intensitas 

sedang wilayah cakupannya saling berhubungan yaitu terletak pada sebagian 

Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati, Kecamatan Gamping, Kecamatan 

Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, dan Kecamatan Sleman. Sedangkan hotspot 

dengan cluster intensitas rendah terdistribusi tidak merata di setiap kecamatan 

di Kabupaten Sleman. 

3. Intensitas tindak kejahatan curanmor dipengaruhi oleh karakteristik lokasi TKP 

yang memiliki aktivitas tinggi terutama yang berdekatan dengan perkotaan. 

Hubungan antara lokasi pasar dan mall, lokasi perguruan tinggi, dan lokasi jalan 

utama dengan intensitas curanmor memiliki hubungan terbalik. Dimana 

semakin dekat dengan lokasi tersebut maka semakin tinggi intensitas tindak 
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kejahatan. Sedangkan pengaruh lokasi kantor polisi yang merupakan dinas 

ketertiban dan keamanan masyarakat tidak mempengaruhi adanya tingkat 

intensitas tindak kejahatan curanmor yang semakin rendah. Tetapi justru 

semakin dekat dengan lokasi kantor polisi intensitas tindak kejahatannya 

semakin tinggi, karena distribusi tindak kejahatan yang terkosentrasi di 

perbatasan perkotaan. 

 

6.2 Saran 

1. Pengadaan informasi spasial tentang hotspot lokasi tindak kejahatan seperti 

curanmor sebaiknya diperbanyak untuk menambah informasi dan pengetahuan 

mengenai hotspot lokasi tindak kejahatan curanmor, sehingga dapat digunakan 

sebagai bentuk kehati-hatian dan kewaspadaan. 

2. Penyedia layanan publik yang memiliki aktivitas tinggi sebaiknya 

memperhatikan keamanan sekitar lingkungannya, terutama pada lahan parkir 

untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan curanmor. 

3. Masyarakat umum yang memiliki kendaraan sebaiknya memiliki sikap kehati-

hatian dalam menaruh dan menyimpan kendaraannya baik di rumah maupun di 

layanan publik. 


