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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Semarang merupakan Ibukota Jawa Tengah, sebagai kota metropolitan 

terbesar ke-5 di Indonesia persaingan untuk meraih kehidupan yang layak sangatlah 

tinggi. Tidak sedikit warga Semarang yang memilih untuk melakukan tindakan 

kriminal demi mendapatkan uang agar kehidupan ekonominya lebih 

sejahtera/layak. 

Kriminalitas memang merupakan masalah yang umum ada di manapun 

termasuk Kota Semarang, Tindak kejahatan banyak terjadi di berbagai tempat 

dengan waktu kejadian yang berbeda, menyebabkan sulitnya menentukan daerah 

mana yang memiliki tingkat kerawanan tindak kejahatan. Informasi tentang 

banyaknya tindak kejahatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan penegak 

hukum dalam hal ini jajaran kepolisian. Bagi semua pihak seperti masyarakat luas, 

informasi ini sangat berguna untuk tindakan antisipasi, khususnya bagi kepolisian 

membantu dalam mengambil keputusan apakah suatu daerah memerlukan 

pengawasan ekstra atau tidak, selain itu informasi tersebut dibutuhkan untuk 

mengetahui intensitas tindak kejahatan. Data kepolisian mencatat sepanjang tahun 

2013 kasus kriminalitas di Kota Semarang mencapai 3.542 kasus di mana kasus 

curranmor (Pencurian kendaraan bermotor) sebanyak 566 kasus, curras (pencurian 

dengan kekerasan) sebanyak 82 kasus, pembunuhan sebanyak 12 kasus, curat 

(pencurian dengan pemberatan) sebanyak 419 kasus, penculikan sebanyak empat 

kasus dan perkosaan sebanyak dua kasus. Kasus tersebut meliputi perkara tindak 

pidana umum (pidum) sebanyak 2.797 dan pidana khusus (pidsus) sebanyak 435 

kasus. Jumlah tersebut diketahui menurun sekitar 10 % dibanding tahun 2012 lalu. 

Dimana tercatat sebanyak 3.947 kasus kriminalitas terjadi di tahun tersebut. 

Sistem Informasi Geografis/GIS (Geographic Information System) 

adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi
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spasial (bereferensi keruangan) atau dalam arti yang lebih sempit, adalah sistem 

komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola 

dan menampilkan informasi berefrensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi 

menurut lokasinya, dalam sebuah database. Para praktisi juga memasukkan orang 

yang membangun dan mengoperasikannya dan data sebagai bagian dari sistem ini. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem informasi yang terdiri dari 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer, data spasial 

yang bergeoreferensi dan personil yang didesain dan digunakan untuk memperoleh, 

menyimpan, mengolah (pemutakhiran, manipulasi, analisis) dan menampilkan data 

atau informasi yang bergeoreferensi. Salah satu metode yang berkaitan dan yang 

biasa digunakan untuk menganalisis serta mengelompokan suatu data adalah 

Clustering. Metode ini adalah metode penganalisaan data yang sering dimasukkan 

sebagai salah satu metode Data Mining, yang tujuannya adalah untuk 

mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke suatu ‘wilayah’ yang 

sama dan data dengan karakteristik yang berbeda ke ‘wilayah’ yang lain. 

Dengan perkembangan teknologi pemetaan dan teknologi 

komputer/informatika yaitu adanya Sistem Informasi Geografis (SIG) yang 

dipadukan dengan metode clustering maka akan digambarkan juga posisi 

penyebaran data pada kondisi sesungguhnya dan memungkinkan dibuat sistem 

informasi tindak kejahatan yang berbasiskan komputer. 

Tindak kejahatan / kriminalitas bukan hanya tanggung jawab pihak kepolisian 

tetapi tanggung jawab semua lapisan masyarakat, sehingga dengan dipetakannya 

daerah rawan kriminalitas akan dapat diketahui di mana saja terjadinya tindak 

kejahatan itu. Kemudian pemetaan daerah rawan kriminalitas dengan penyajian 

gambar terpasang akan sangat baik apabila ditampilkan secara tersistem (SIG) 

karena penyajian secara tersistem akan mempermudah kita dalam memantau, 

menghindari dan mencegah tindak kejahatan, lalu juga bisa digunakan untuk 

memprediksi tindak kejahatan ditinjau dari lokasi dan waktu terjadinya kejahatan 

biasa terjadi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Database
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Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang tindak kejahatan di Kota Semarang dengan judul “ Pemetaan Daerah Rawan 

Kriminalitas di Wilayah Hukum Poltabes Semarang Tahun 2013 dengan Metode 

Clustering ”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka permasalahan yang 

di dapat adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode SIG dalam pembuatan peta rawan 

kriminalitas ? 

2. Bagaimana persebaran wilayah kriminalitas di Kota Semarang ? 

3. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh faktor penyebab tindak 

kejahatan terhadap kejahatan di Kota Semarang ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menjelaskan permasalahan agar pembahasan pada tugas akhir ini 

tidak terlalu jauh dari kajian masalah yang penulis paparkan. maka penulis 

membatasi masalah pada hal-hal berikut ini: 

1. Daerah penelitian Tugas Akhir adalah wilayah hukum Polrestabes Kota 

Semarang. 

2. Perancangan aplikasi sistem informasi geografis dalam menyajikan 

informasi tindak kriminal di Kota Semarang.dengan metode clustering. 

3. Faktor yang diamati ditinjau dari lokasi dan waktu kejadian di mana data 

kriminalitas dikhususkan pada tindak kejahatan berat seperti pencurian 

dengan kekerasan, penculikan, narkoba, perkosaan dan pembunuhan. 

4. Parameter yang diamati pengaruhnya terhadap tindak kejahatan yaitu 

kinerja polsek, persentase angka kemiskinan dan kepadatan penduduk. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah: 

1. Dengan penerapan SIG dapat membantu dalam program monitoring 

tindak kriminal. 
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2. Pengadaan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) menggunakan 

ArcGIS dan metode clustering sehingga dapat menampilkan data dan 

pengelompokan informasi mengenai tindak kriminal pada tahun 2013 

di Kota Semarang. 

3. Analisis tindak kejahatan dari daerah yang aman hingga yang rawan 

untuk peningkatan keamanan kepada masyarakat. 

4. Mengetahui daerah rawan kriminalitas pada tahun 2013 di Kota 

Semarang. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Memberikan masukan informasi kepada Polrestabes Kota Semarang 

terkait dengan pantauan daerah yang berpotensi terjadi tindak 

kejahatan, sehingga dapat menjadi masukan tentang perkiraan lokasi 

yang aman dan rawan akibat tindak kejahatan yang terjadi. 

2. Memberikan sumbangan penelitian dan tela’ah pustaka untuk 

pengembangan ilmu yang berkaitan dengan tingkat kerawanan 

kriminalitas. 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi lima bab yang saling berhubungan 

satu sama lain. Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan laporan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian 

Pemetaan Daerah Rawan Kriminalitas di Wilayah Hukum Poltabes 

Semarang Tahun 2013 dengan Metode Clustering. 
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BAB III PELAKSANAAN PENELITIAN 

Menguraikan tahapan pelaksanan penelitian yaitu terdiri dari data 

penelitian, perangkat penelitian, metode penelitian dan pengolahan data 
 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan analisis hasil pengolahan data tindak kejahatan serta 

kelebihan dan kekurangan dari pemetaan daerah rawan kriminalitas di 

Kota Semarang. 
 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab kelima ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian untuk 

perbaikan dalam pengembangan sistem di masa mendatang. 


