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II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Narkoba 

1. Pengertian Narkoba 

Berdasarkan surat edaran Badan Narkotiak Nasional Nomor 

SE/03/IV/2002/BNN, narkoba adalah istilah baku yang digunakan sebagai 

akrolin dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya.Yang 

berarti kata narkoba merupakan suatu kata simbolik untuk menyimbolkan 

narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. 

 Istati (2009:1), menyatakan bahwa narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat 

adiktif lain) adalah zat atau obat yang apabila masuk kedalam tubuh, terutama 

otak atau susunan saraf pusat, dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, 

pisikis, dan fungsi sosialnya karena  terjadi kebiasaan, ketagihan “adiksi”, 

serta ketergantungan “dependensi” terhadap narkoba. Narkoba juga sering 

disebut sebagai pisikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak sehingga 

menimbulkan perubahan prilaku, perasaan, dan pikiran. Narkoba menurut 

Veronica Colondam (2007:6), menyatakan bahwa narkoba merupakan semua 

zat yang mempengaruhi cara bekerja pikiran, perasaan, persepsi, dan 

kehendak, yang di bagi menjadi jenis narkotika, pisikotropika, dan zat adiktif 

lainnya. 
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Adapun narkotika itu sendiri menurut UU RI NOMOR 22 TAHUN 1997 

TENTANG NARKOTIKA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 

atau bukan tanaman baik sintetis maupun bukan sintetis yang dapat 

menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana 

yang terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapka 

dengan keputusan mentri kesehatan. Antara lain golongan-golongan tersebut 

adalah ganja, tanaman opium sampai heroin, tanaman koka sampai kokain, 

kodein dan turunan kimianya.  

Sedangkan pisikotropika menurut UU RI NOMOR 5 TAHUN 1997 

TENTANG PISIKOTROPIKA adalah zat atau obat, baik alami maupun 

sintetis bukan narkotika, yang berkasiat pisiko aktif melalui pengaruh selektif 

pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas 

mental dan perilaku, yang tergolong dalam pisikotropika adalah amfetamin, 

metamferamin, dan turunannya seperti pil ekstasi, shabu atau ice, dan turunan 

kimia sejenisnya. 

Istiati (2009:11), mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanama, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat 

menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu antara lain pembiusan, hilangnya 

rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan 

yang akan menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. 
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Psikotropika menurut Istiati (2009:23), merupakan zat atau obat yang dapat 

menurunkan susunan syaraf pusat dan menumbulkan kelainan perilaku, 

disebut dengan halusinasi, ilusi, gangguan cara berfikir, perubahan alam 

perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek 

stimulasi bagi para pemakainya. 

Dan bahan berbahaya lain atau zat adiktif lain menurut Istiati (2009:27), 

merupakan bahan kimia dan biologis, baik dalam bentuk tunggal maupun 

campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara 

langsung atau tidak langsung yang mempunya sifat, karsinogenik, 

teratogenik, mutagenic, korosif, dan iritasi. 

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, disimpulkan bahwa narkoba 

merupaka, sebuah kata yang mewakili jenis zat atau barang terlarang yang 

terbagi dalam narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, yang apabila di 

konsumsi akam memberikan efek-efek tertentu seperti halusinogen 

(halusinasi), depresan (penenang), dan stimulan (perangsang). Serta memberi 

efek samping gangguan kesehatan tubuh, ganguan mental, gangguan dalam 

bersosialisasi, ketergantungan, dan kematian. 
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2. Jenis-Jenis Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya 

Narkotika dan Psikotrpika memliki beberapa bentuk jenis-jenis yang 

diklasifikasikan berdasarkan golongan-golongannya serta berbagai bentuk 

narkotika dan psikotropika itu sendiri, antara lain adalah: 

2.1 Narkotika 

Narkotika dapat di bagi menjadi tiga golongan, yaitu antara lain narkotika 

golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. 

Menurut Istiati (2009:12), ketiga golongan tersebut antara lain adalah: 

2.1.1 Narkotika Golongan I 

Narkotika golongan I berasal dari alam. Nrkotika golongan I ini 

terdiri atas tanaman papaver somniferum L.Kokain atau kokain 

heroin, morphine (putau), dan tanaman ganja. 

2.1.2 Narkotika Golongan II 

Nerkotika golongan II tersebut berasal dari barang semisintetis. 

Narkotika golongan II terdiri atas alfasetilmetadol, benzetidin, dan 

bentametadol. 

2.1.3 Narkotika Golongan III 

Narkotika golongan III berasal dari barang sintetis. Narkotika 

golongan III terdiri atas asetildihidrokodenia. 
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Serta dalam jenis-jenisnya, narkotika itu sendir terdiri atas beberapa jenis 

yang dikemukakan oleh Istiati (2009:13), antara lain adalah: 

2.1.4 Opioid (opiad)  

Opiod atau opiad berasal dari kata opium, jus dari bunga opium, 

papaver somniverium, yang mengendung kira-kira 30 alkoloid 

opium, termasuk morfin. Namun opiod juga digunakan untuk 

opiat, yaitu suatu perparat atau derviat dari opium dan narkotika 

sintetik yang kerjanya menyerupai obat tetapi tidak didapatkan dari 

opium.  

Opiat alami lain atau opiat yang disintetis dari opiat alami adalah 

heroin (diacethylmorphine), kodein (3-methoxy-morphine), hydro 

morphine (dilaudid).  

Terdapat beberapa turunan opiad yang sering disalahgunakan 

antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Candu 

Getah tanaman papaver somniferum didapat dengan menyadap 

(menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar 

berwarna putih dan dinamai lates. Getah ini dibiarkan 

mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat 

kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi sebuah adonan 
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yang merupai aspal lunak, inilah yang dinamakan candu 

mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung 

bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan. 

Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman. 

b. Morfin 

Morfin adalah hasil olahan dari opium atau candu mentah. 

Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (C17H19NO3). 

Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih 

atau dalam bentuk cairan berwarna. 

c. Heroin (Putauw) 

Heroin mempunyai kekuatan dua kali lebih kuat daripada 

morfin. heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin 

menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood 

yang tidak menentu. 

d. Codein  

Codein termasuk garam atau turunan dari opium atau candu. 

Efek kodein lebih lemah dari pada heroin, dan potensinya 

untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dalam 

bentuk pil atau cairan jernih. 
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e. Demerol  

Nama lain dari Demerol adalah pethidina. Pemakaiannya dapat 

ditelan atau dengan suntikan. Demerol dijual dalam  bentuk pil 

dan cairan berwarna. 

2.1.5 Kokain  

Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar 

erythroxylon coca, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana 

daun dari tanaman belukar ini dapat memberikan efek stimulant. 

Kokain digunakan secara karakteristik menyebabkan elasi, 

euphoria, peningkatan harga diri dan perasaan perbaikan pada 

tugas mental dan fisik. Kokain dalam dosis rendah dapat disertai 

dengan perbaikan kinerja pada beberapa tugas kognitif. 

2.1.6 Kanabis (Ganja) 

Kanibis adalah nama singkat untuk tanaman cannabis sativa. 

Semua bagian dari tanaman mengandung kanabiodi pisikoaktif. 

Tanaman kanibis biasanya dipotong dan dikeringkan lalu dipotong 

kecil-kecil untuk di gulung menjadi rook yang disebut joints. Efek 

yang ditimbulkan oleh antara lain adalah efek euphoria dari 
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kanibis sehingga penggunanya merasakan kesenangan serta efek 

malas dan bertambahnya nafsu makan. 

2.2 Psikotropika 

Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana (2008:08), mengemukakan 

bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah ataupun sintetis 

bukan narkotika, yang berkhasiat pisikoaktif melalui pengaruh selektif 

pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas 

dan perilaku, yang dibagi menurut tingkatan kuatnya efek terhadap tubuh, 

antara lain adalah: 

2.2.1 Psikotropika Golongan I: amat kuat menyebabkan ketergantungan 

dan tidak digunakan dalam terapi. Contohnya : MDMA (ekstasi), 

LSD, dan STP. 

2.2.2 Psikotropika Golongan II: kuat menyebabkan ketergantungan, 

digunakan amat terbatas dalam terapi. Contohnya: amfetamin, 

metafetamin, fensiklidin, dan ritalin. 

2.2.3 Psikotropika Golongan III: potensi sedang menyebabkan 

ketergantungan, agak banyak digunakan dalam terapi. Contohnya: 

pentobarbital dan flunitrazepam. 

2.2.4 Psikotropika Golongan IV: potensi ringan menyebabkan 

ketergantungan, dan sangat luas digunakan dalam terapi. 

Contohnya: diazepam, klobazam, fenobarbital, barbital, 



18 
 

klorazepam, klordiazepoxide, dan nitrazepam. (Nipam, pil BK atau 

Koplo, DUM, MG, Lexo, Rohyp, dan lain-lain). 

Jenis-jenis psikotropika menurut Istiati (2009:23), yang ia tuturkan 

berdasarkan efek penggunaannya antara lain adalah: 

2.2.5 Depressant, Merupakan jenis psikotropika yang bekerja 

mengendorkan atau mengurangi aktivtas susunan saraf pusat 

(psikotropika golongan IV). Seperti antara lain adalah sedatin atau 

pil BK, rohypnol, magadon, valium, mandrax (MX). 

2.2.6 Halusinogen, Merupakan jenis psikotropika yang memiliki kinerja 

menimbulkan rasa perasaan halusinasi atau khayalan. Yang antara 

lainnya adalah licercik acid dhietilamide (LSD), psylocibine, dan 

micraline. 

2.2.7 Stimulant, adalah jenis psikotropika yang bekerja mengaktifkan 

kerja susunan sistem saraf pusat. Yang antara lain adalah 

amphetamine, MDMA, N-etil MDMA, dan MMDA. Yang terdapat 

zatnya dalam sabu-sabu dan ecstasy. 

2.3 Zat Adiktif Lainnya 

Istiati (2009:27), bahan berbahaya lain atau zat adiktif lainnya ini adalah 

zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika atau zat-zat baru hasil olahan 

manusia yang menyebabkan kecanduan serta memberikan efek tertentu. 

Adapun yang termasuk dalam zat adiktif lainnya, antara lain adalah.: 
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2.3.1 Minuman Keras  

Minuman keras adalah semua minuman yang mengandung 

alkohol, tetapi bukan obat. 

Jenis minuman keras terbagi dalam tiga golongan yaitu antara lain 

adalah : 

a. golongan A adalah minuman berkadar alkohol 01% - 5%  

b. golongan B adalah minuman berkadar alkohol 05%-20% 

c. golongan C adalah minuman berkadar alcohol 20%-55% 

efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi alkohol dapat 

dirasakan dalam beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, 

tergantung dari jumlah kadar alkohol yang dikonsumsi. Dalam 

jumlah yang kecil, alkohol menimbulkan perasaan rileks, dan 

pengguna akan mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa 

senang, rasa sedih, dan kemarahan. Jika dikonsumsi dalam jumlah 

yang banyak atau dengan kadar alkohol yang tinggi pengguna akan 

merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan 

terhambat dan menjadi lebih emosional. 

2.3.2 Volatile Solvent atau Inhalensia 

Volatile Solvent adalah zat adiktif dalam bentuk cai. Zat ini mudah 

menguap. Penyalahgunaannya adalah dengan cara dihirup melalui 
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hidung. Zat zadiktif ini antara lain adalah: Lem UHU, cairan 

pencampur Tip Ex (Thiner), Aceton untuk pembersih warna kuku, 

cat tembok, Aican Aibon, Castol, dan Premix. 

Zat-zat ini dapat menimbulkan efek euphoria, kegembiraan, dan 

sensasi mengambang yang menyenangkan. Namun dalam dosis 

tinggi dapat menimbulkan ketakutan, ilusi sensorik, halusinasi 

auditoris dan visual, dan distorsi ukuran tubuh. 

 

3. Metode Penggunaan Narkoba 

Dalam penggunaan narkoba pada umumnya memiliki cara-cara atau metode-

metode tertentu dalam pemakaiannya. Yang mana cara pemakaianya tersebut 

dapat dipengaruhi oleh jenis bentuk fisik narkoba itu sendiri. Lain daripada itu 

metode atau cara pemakaian narkoba tersebut dapat mempengaruhi efek dari 

reaksi zat yang dikonsumsi tersebut. Terdapat beberapa metode atau cara 

pemakaian narkoba yang antara lain adalah sebagai berikut: 

3.1 Ditelan 

Veronica Colondam (2007:17), obat yang ditelan biasanya harus melalui 

jalur pencernaan yaitu melalui proses penyerapan di perut. Setelah diserap 

tubuh, lalu obat masuk kedalam jalan darah dan secara bertahap akan 

membawa efek terhadap pengguna. 
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Biasanya narkoba berbentuk pil atau obat-obatan yang sering dikonsumsi 

dengan cara atau metode ini. 

Penyerapan obat dengan metode ini memiliki kelemahan yaitu 

melemahnya dosis yang sampai ke aliran darah dan otak akibat proses 

pencernaan oleh asam lambung dan metabolism hati atau liver yang 

mungkin saja membuang zat aktif yang terdapat dalam narkoba, dan 

keluar melalui saluran pembuangan atau keringat. Dengan metode ini 

biasanya waktu tempuh efek obat dapat dirasakan dalam kurun waktu 15 

sampai dengan 60 menit. 

3.2 Dikunyah 

Dengan metode ini biasanya narkoba yang dikonsumsi memiliki bentuk 

fisik alami seperti ramuan tradisional seperti dedaunan atau juga dalam 

bentuk pil atau obat-obatan. 

Waktu tempuh efek yang akan dirasakan oleh tubuh pengguna narkoba 

dengan metode ini dapat dirasakan dalam kurun waktu 15 ampai dengan 

60 menit. 

Veronica Colondam (2007:17), lewat kunyahan, penyerapan zat aktif 

narkoba terjadi melalui kelenjar yang ada di mulut kemudian diserap 

tubuh sampai efeknya sampai ke otak. 
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3.3 Dihirup  

Jenis narkoba yang paling sering dikonsumsi dengan metode dihirup 

biasanya berbentuk bubuk, cair, dan kental atau kenyal. Biasanya dihirup 

menggunakan alat bantu sebagai penyalur atau seperti pipa yang 

mempermudah hidung untuk menghirup narkoba tersebut dan juga ada 

yang tidak menggunakan alat bantu atau langsung menghirup dengan 

hurung. 

Menurut Veronica Colondam (2007:17), penghirupan narkoba lewat 

hidung adalah salah satu rute cepat untuk mencapai otak. Efeknya 

memang dapat langsung dirasakan akan tetapi tidak bertahan lama. 

Jangka waktu rute pancapian efek narkoba dengan menggunakan metode 

ini basanya lebih cebat dibandingkan dengan dikunyah dan ditelan yaitu 

antara 3 sampai dengan 5 menit. 

3.4 Dihisap  

Metode ini lazim digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis narkotika 

ganja,, serta penggunaan kokain dan heroin, juga biasa digunaka pada 

penggunaan narkoba jenis psikotropika yaitu sabu-sabu. Dalam pengguna 

sabu-sabu menggunakan alat bantu yang bernama bong, cara ini dikenal 

sebagai chasing the dragon. 
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Veronica Colondam (2007:17), menurutnya penggunaan dengan metode 

ini diserap tubuh melalui paru-paru dan langsung masuk kedalam jalan 

darah menuju otak. Sama seperti cara dihirup, efeknya langsung terasa 

tetapi hilang dalam waktu yang singkat pula. Jangka waktu rute efek yang 

dirasakan oleh tubuh dengan jangka waktu antara 5 sampai dengan 10 

detik. 

3.5 Disuntik  

Veronica Colondam (2007:17), dalam hitungan detik narkoba yang masuk 

ke dalam urat darah akan tiba di otak dengan cepat. 

Bentuk fisik narkoba yang digunakan dengan metode ini biasanya 

berbentuk bubuk dan cair. Dalam beberapa kasus metode ini dapat 

memiliki potensi yang berakibat fatal, misalnya overdosis karena dosis 

yang masuk tidak dapat diambil lagi. 

Dengan metode ini efek yang dirasakan saat mengkonsumsi narkoba dapat 

dirasakan dalam jangka waktu 10 sampai dengan 14 detik. 

 

4. Pengertian Penyalahgunaan Narkoba 

Penyalahgunaan merupakan pemanfaatan sesuatu hal yang mana tidak sesuai 

dengan ketentuan yang seharusnya. 
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Penyalahgunaan yang dimaksud adalah bentuk penyahgunaan terhadap obat-

obatan atau segala bentuk zat yang tergolong dalam narkotika, psikotropika 

dan zat-zat adiktif lain, yang disalah gunakan untuk kepentingan yang tidak 

sesuai dengan ketentuan dan kegunaannya. Dalam hal ini Vronica Colondam 

(2007:07), mengatakan, penyalahgunaan narkoba yang dimaksud adalah 

penyalahgunaan obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam UU Narkotika 

dan Psikotropika. ia pun mengatakan penyalahgunaan narkoba merupakan 

penyalahgunaan zat atau obat yang berkonsekuensi hukum dan yang 

membawa dampak perubahan mental, perilaku, bahkan kecanduan.  

Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi dikarenakan faktor internal dan 

eksternal. Steinberg (2002) mengidentifikasi faktor-faktor protektif yang 

sangat penting, yang menurunkan kecenderungan keterlibatan remaja dalam 

penyalahgunaan narkoba. Faktor yang paling penting adalah kesehatan mental 

yang positif, termasuk di dalamnya adalah harga diri tinggi dan tidak ada 

depresi, prestasi akademis tinggi, hubungan keluarga yang dekat, dan 

keterlibatan dalam aktivitas religius. Serta menurut Afiatin dan Martaniah 

(1998), penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya 

faktor-faktor penyebab itu terdapat komponen psikologis yang dapat 

diintervensi secara psikologis, meskipun intervensi psikologis bukan satu-

satunya, karena ada intervensi yang lain seperti politik, hukum, dan sosial. 

Faktor-faktor eksternal penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat 
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diintervensi secara sosial, misalnya melalui penegakan hukum. Faktor-faktor 

internal dapat diintervensi melalui intervensi psikologis. 

Tertera pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya 

penyalahgunaan narkoba atau zat yang tergolong dalam narkotoka, 

psikotropika dan zat adiktif lain dapat terjadi diakibatkan dalam dua 

klasifikasi faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari pelaku 

penyalahgunaan narkoba itu sendiri, yang mana menjadi sebuah dorongan 

dagi pelaku penyalahgunaan narkoba untuk melakukan tindakan 

penyaahgunaan narkoba. 

4.1 Faktor Internal  

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu 

sendiri. Pada kasus penyalahgunaan narkoba faktor internal memiliki 

peran yang kuat dalam membangun persepsi dan prilaku individu untuk 

dapat melakukan penyalahgunaan narkoba. 

Menurut Afiatin dan Martaniah (1998), penyalahgunaan narkoba 

disebabkan oleh berbagai hal. Di antara faktor-faktor penyebab itu 

terdapat komponen psikologis yang dapat diintervensi secara psikologis, 

meskipun intervensi psikologis bukan satu-satunya, karena ada intervensi 

yang lain seperti politik, hukum, dan sosial. Pada pernyataan ini 

mengatakan bahwasannya faktor internal yang berasal dari diri indivitu itu 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi individu untuk 



26 
 

melakukan penyalahgunaan narkoba secara pisikologi, faktor ini 

mempengaaruhi berdasarkan pola pisikis yang ada dalam otak dan 

kepribadian individu trsebut. 

Disimpulkan bahwa bentuk faktor internal yang menjadi faktor pendorong 

individu melakukan penyalahgunaan narkoba adalah antara lain dapat 

berupa sebuah bentuk dampak dari faktor luar dari diri individu yang 

mengakibatkan individu tersebut merasa setres, tekanan dalam diri, 

keinginan berekspresi, eksistensi, dan keputus asaan. Lain daripada itu 

suatu bentuk keinginan atau kemauan menjadi faktor yang sangat kuat 

dalam diri seorang individu untuk melakukan suat hal seperti 

penyalahgunaan narkoba. 

Banyak istilah suatu tindakan seorang individu didasari tergantung pada 

individu itu sendiri, karena sekuat apapun interpensi atau dorongan yang 

masuk dalam diri individu dapat terlaksana tergantung pada individu itu 

sendiri atau kemauan individu itu sendiri untuk mengikuti dorongan yang 

masuk kedalam diri individu itu sendiri. 

4.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal atau yang merupakan faktor yang berasal dari luar, yang 

merupakan faktor pendorong dari luar individu untuk melakukan suatu hal 

tertentu. Dalam hal ini lingkungan sosial menjadi sebuah kunci dari faktor 

pendorong eksternal dari individu itu sendiri. 
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Dalam penyalahgunaan narkoba lingkungan sosial memberikan peran 

yang penting dalam membangun persepsi atau kemauan seorang individu 

untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. 

Lingkungan sosial terdiri dari dua bentuk lingkungan sosial yaitu 

lingkungan sosial primer dan lingkungan sosial sekunder. Lingkungan 

sosial primer adalah sebuah lingkungan sosial yang dimana terdapat 

hubungan yang erat antara anggota atau setiap individu yang satu dengan 

yang lainnya, dan lingkungan sosial sekunder adalah lingkungan sosial 

yang hubungan antara anggota atau individu satu dengan yang lain agak 

longgar. 

Lingkungan sosial pimer biasanya merupakan lingkungan terdekat antara 

lain lingkungan keluarga, dan lingkungan pertemanan. Serta lingkungan 

sosial sekunder dapat berupa lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, 

lingkungan belajar atau sekolah, dan lingkungan bermain. 

 

B. Tinjauan Tentang Kriminalitas 

1.  Pengertian Kriminalitas 

Abdulsyani (1987),  mengatakan bahwa kriminalitas berasal dari kata crime 

yang berarti kejahatan. Bisa disebut kriminalitas dikarenakan merupakan 

prilaku atau perbuatan kejahatan. Lalu menurut S. Wojowasito dan W. J. S. 

Poerdarminta (1980), mengatakan bahwa crime adalah kejahatan dan criminal 

dapat diartikan jahat atau penjahat, maka kriminalitas dapat diartikan sebagai 
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perbuatan kejahatan. Sedangkan menurut J. E. Sahetapy dan B. Mardjono 

Reksodiputro (1982), menyatakan bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan 

(termasuk kelalaian), dilarang oleh hukum publik untuk melindungi 

masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.  

Serta pengertian kriminalitas pun dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti 

yang dikemukakan oleh Abdulsyani (1987),  diantaranya adlah sebagai 

berikut: 

1.1 Kriminalitas ditinjau dari aspek yuridis ialah jika seseorang melanggar 

peraturan atau undang-undang pidan dan ia dinyatakan bersalah oleh 

pengadilan serta dijatuhkan hukuman. 

1.2 Kriminalitas ditinjau dari aspek sosial ialah jika seorang mengalami 

kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan 

sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang  berlaku didalam 

masyarakat sehingga perbuatan tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat 

yang bersangkutan. 

1.3 Kriminalitas ditinjau dari aspek ekonomi ialah jika seseorang (lebih) 

dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan 

ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap 

sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain. 

Maka dapat dikatakan bahwa kriminalitas merupakan sebuah perbuatan 

kriminal atau perbuatan kejahatan yang merugikan orang lain dalam berbagai 
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hal anatara lain secara tindakan fisik, ucapan, sosial, ekonomis, politis, dan 

pisikologis. Yang mana perbuatan ini merupaka perbuatan yang dilarang 

dalam sebuah aturan yang telah disepakati baersama atau diterapkan dalam 

aturan Negara. 

 

2.  Penggolongan (Klasifikasi) Kriminalitas 

Kriminalitas atau kejahatan yang terjadi didalam masyarakat memiliki 

beraneka ragam bentuk kejahatan, dalam hal ini sebuah kejahatan atau 

kriminalitas dapat digolongkan atau diklasifikasikan dalam berbagai 

klasifikasi antara lain yang di paparkan oleh A. S. Alam (2010:19), dimana 

sebuah kejahatan atau kriminalitas digolongkan dalam berbagai pertimbangan 

antara lain adalah: 

2.1 Motif Pelakunya. Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif 

pelakunya sebagai berikut:  

2.1.1 Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya penyelundupan.  

2.1.2 Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zinah, pasal 

284 KUHP.  

2.1.3 Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan PKI, 

pemberontakan DI /TI.  

2.1.4 Kejahatan lain-lain (miscelianeaous crime), misalnya 

penganiayaan, motifnya balas dendam.  
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2.2 Bentuk klasifikasi kejahatan atau kriminal berdasarkan target atau sasaran 

kejahatan, antara lain adalah:  

2.2.1 Kejahatan terhadap orang (crime against persons), misalnya 

pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya.  

2.2.2 Kejahatan terhadap harta benda (crime against property) misalnya 

pencurian, perampokan dan lain sebagainya.  

2.2.3 Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crime against public 

decency) misalnya perbuatan cabul.  

2.3 Klasifikasi kejahatan berdasarkan bentuk dan jenis kejahatan 

2.3.1 Violent personal crime (keiahatan kekerasan terhadap orang). 

Contoh, pembunuhan (murder), penganiayaan (assault) 

pemerkosaan (rape), dan lain sebagainya.  

2.3.2 Occastional property crime (kejahatan harta benda karena 

kesempatan). Contoh: pencurian kendaraan bermotor, pencurian di 

toko-toko besar (shoplifting), dan lain sebagainya.   

2.3.3 Occupational crime (kejahatan karena kedudukan/jabatan). 

Contoh: white collar crime (kejahatan kerah putih), seperti 

korupsi.  

2.3.4 Political crime (kejahatan polititk). Contoh, treason 

(pemberontakan), espionage (spionase), sabotage (sabotase), 

guerilla warfare (perang gerilya), dan lain sebagainya.  

2.3.5 Public order crime (kejahatan terhadap ketertiban umum). 

Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban” 
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(victimless crimes): Contoh pemabukan (drunkness), gelandangan 

(vagrancy), penjudian (gambling), wanita melacurkan diri 

(prostitution).  

2.3.6 Conventional crime (kejahatan konvensional). Contoh: 

perampokan (robbery), penggarongan (burglary), pencurian kecil -

kecilan (larceny), dan lain sebagainya.   

2.3.7 Organized crime (kejahatan terorganisir). Contoh: pemerasan 

(racketeering), perdagangan wanita untuk pelacuran (women 

trafficking), perdagangan obat biusl dan lain sebagainya.  

2.3.8 Professional crime (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). 

Contoh: pemalsuan (counterfeiting), pencopetan (pickpocketing), 

dan lain sebagainya 

 

3. Faktor-Faktor Penyebab Kriminalitas 

Dalam bentuk prilaku kriminal atau kejahatan memiliki berbagai sebab atau 

faktor yang mendorong seorang individu untuk melakukan sebuah tindakan 

kriminal sehingga individu tersebut melakukan sebuah tindakan kriminal. 

Secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas terdiri 

dari atas dua bagian, yaitu antara lain adalah faktor-faktor yang bersumber 

dari dalam individu (internal) dan faktor-faktor yang bersumber dari luar 

individu (eksternal). Abdulsyani (1987) 
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3.1 Faktor Internal 

Merupakan sebuah faktor pendorong individu untuk melkukan sebuah  

tindakan kriminal atau kejahatan yang berasal dari dalam diri individu itu 

sendiri, yang mana berupa beberapa faktor yang antara lain adalah: 

3.1.1 Biologis 

Teori Lombroso tentang born criminal (lahir sebagai penjahat) 

yang di kutip dalam A. S. Alam (2010:30), pada intinya 

menyatakn bahwa adanya korelasi sebuah ciri tertentu manusia 

secara biologis yang dapat mendorong atau menjadi sebuah potensi 

seorang individu untuk melakukan kriminalitas. Antara lain 

adalah:  

a. Secara fisik, yang mana seorang dapat berpotensi melakukan 

tindakan kriminal atau kejahatan dikarenakan bentuk fisik 

tubuhnya, serta kecacatan pada otak yang menimbulkan 

kecenderungan tertentu. 

b. Genetik, secara tidak langsung prilaku manusia dapat 

dipengaruhi oleh gen turunan yang mana prilaku dari 

pendahulunya akan terbawa dalam gen serta mempengaruhi 

atau mendorong seseorang individu untuk melakukan suatu  

hal. 

c. Syndrome, dalam hal ini seorang individu mendapati sebuah 

kelainan syndrome yang memberikan ia sebuah kebiasaan 

untuk melakukan tindakan kriminal. 
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3.1.2 Pisikologis 

Merupakan faktor internal yang mendorong individu melakukan 

perbuatan kriminal berdasarkan kodisi pisikisnya atau berdasarkan 

sebuah dorongan bersal dari fikirannya dan perasaan yang ia 

rasakan. Dalam hal ini biasanya bentuk pisikologi atau faktor 

pisikis yang mendorong seorang individu ini dapat muncul dan 

timbul diakibatkan oleh faktor lain dari luar diri individu itu 

sehingga mempengaruhi pisikisnya seperti ekonomi, pembelajaran 

atau proses sosial, dan lain sebagainya. 

Seperti yang dikemukakan oleh A. S. Alam (2010:35), bahwa 

Sesorang melakukan prilaku yang terlarang karena hati nurani 

(conscience) atau superegonya begitu lemah atau tidak sempurna 

sehingga egonya yang berperan sebagai suatu penengah antara 

superego dan keinginan tidak mampu mengontrol dorongan-

dorongan dari bagian kepribadian yang mengandung keinginan 

dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi. 

3.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor pendorong yang berasal dari luar 

individu, yang merupakan faktor pendorong kepada seorang individu 

untuk melakukan suatu hal atau prilaku yang merupakan sebuah prilaku 

kriminal atau kejahatan. 

Faktor eksternal ini dapat berupa pengaruh sosial dan kondisi lingkungan 

alam, yang antara lain: 
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3.2.1 Sosial 

Pengaruh sosial yang dimaksut adalah bentuk proses sosial 

dimasyarakat dapat berupa interaksi, atau bentuk lingkungan sosial 

masyarakat, hal inilah yang memberika sebuah dorongan seorang 

individu untuk melakukan sebuah prilaku kriminal atau kejahatan. 

A. S. Alam (2010:39), menyatakan bahwa pengaruh sosial terdiri 

atas tiga bentuk  kondisi yaitu: 

a. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (ketegangan)  

b. Cultural Deviance (penyimpangan budaya)  

c.  Social Control (kontrol sosial)  

Dapat dikatakan bahwasannya yang dimaksud dalam hal ini 

sebuah faktor yang mendorong berupa sebuah bentuk lingkungan 

sosial, kebudayaan yang ada, serta berbagai bentuk pranata sosial, 

yang mana memberi pengaruh terhadap sebuah tindakan individu 

untuk mengarah pada kriminalitas. 

3.2.2 Lingkungan Alam 

Sebuah kondisi alam seperti halnya demografi, ekosistem, serta 

iklim suatu tempat dapat mempengaruhi seorang indvidu untuk 

melakukan suatu hal berdasar nalurinya untuk menghadapi 

lingkungan alam. 
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Kondisi ekstrim alam seperti iklim atau demografi dan ekosistem 

yang dapat menimbulkan sebuah dorongan kriminal bagi seorang 

individu untuk melakukan tindakan kriminal, dikarenakan sebuah 

tekanan nalurinya yang harfiah untuk mempertahankan hidupnya 

serta menyesuaikan terhadap lingkungan yang ada agar dapat tetap 

bertahan. 

3.2.3 Tekanan Ekonomi Akibat Penyalahgunaan Narkoba 

Dalam hal ini tindakan kriminalitas yang terjadi diakibatkan oleh 

tekanan ekonomi akan kebutuhan pengkonsumsian narkoba yang 

ditimbulkan oleh akibat dari penyalahgunaan narkoba yang 

menimbulkan efek kecanduan dan ketergantungan. 

Hal tersebut yang menekan pengguna narkoba harus terus 

mengkonsumsi dan membeli narkoba tersebut, sehingga 

menimbulkan efek kebutuhan ekonomi yang tinggi akibat 

kebutuhan pembelian narkoba yang terus menerus, sehingga 

timbul srebuah penekanan ekonomi terhadap pengguna narkoba. 

Penekanan ekonomi tersebut yang mengakibatkan para pengguna 

narkoba cenderung melakukan tindakan kriminal akibat kebutuhan 

yang ia harus penuhi, sehingga munculnya tindakan kriminal yang 

merugikan orang lain dan dapat menguntungkan pelaku kejahatan 

yang dalam konteks ini adalah pengguna narkoba. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Pengguna narkoba atau orang yang menyalahgunakan narkoba, yaitu untuk 

kepentingan konsumsi tanpa ada kepentingan medis atau dalam hal ini untuk 

mendapatkan efek kesenangan, lamabat laun akan merasakan efek dari narkoba 

yang merupakan adiksi atau kecanduan yang mana memberikan efek ketagihan 

akan penggunaan narkoba, disamping itu juga pengguna narkoba tersebut akan 

merasakan sebuah efek samping dari pemakaian selain kecanduan yaitu 

ketergantungan, yang bilamana pengguna narkoba tersebut berhenti 

mengkonsumsi narkoba akan merasakan  dan tidak dapat beraktifitas lebih baik, 

sakau adalah sebuah rasa gelisah, gugup, emosional, bingung, bahkan kesakitan 

yang diakibatkan oleh berhentinya pengguna mengkonsumsi narkoba. 

Kedua indikator tersebut mengakibatkan narkoba seolah-olah menjadi sebuah 

kebutuhan pokok bagi seorang pengguna narkoba, dikarenakan efek adiksi atau 

kecanduan dan ketergantunga yang dirasakan oleh pengguna narkoba tersebut, 

sehingga mendorong pengguna narkoba untuk menggolongkan narkoba kepada 

salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhinya. 

Dalam pemenuhan kebutan pokok tersebut pengguna narkoba akan merasakan 

tekanan ekonomi yang dialaminya, sebagai bentuk akibat dari pemenuhan 

kebutuhannya yang terus menerus, dan mengingat harga dari narkoba yang 

tidaklah murah, menimbulkan kondisi ekonomi yang sulit dan menekan pengguna 

narkoba tersebut. 

Oleh karena tekanan ekonomi tersebut pengguna narkoba akan mencari cara 

dalam penanggulangan tekanan ekonomi yang dialaminya, yang mana dalam 
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konteks ini pengguna narkoba cenderung melakukan tindakan kriminal untuk 

menuai keuntungan ekonomi bagi dirinya agar dapat memenuhi kebutuhannya, 

terdapat banyak sekali bentuk kriminalitas yang muncul akibar dari pemenuhan 

kebutuhan pengguna narkoba ini antara lain adalah, pencurian, perampoka, 

penipuan, pembegalan, curanmor, penjambretan, dan perjudian, namun dalam hal 

ini tindakan kriminal yang kerap kali terjadi adalah pembegalan dan curanmor 

yang dilakukan oleh para pengguna narkoba untuk mencari pendapatan ekonomi 

dengan cara cepat untuk memenuhi tekanan ekonomi yang dialaminya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, secara sistematis dapat digambarkan alur 

kerangka pemikiran tentang hubungan intensitas penyalahgunaan narkoba dengan 

tingkat kriminallitas sebagai beriut: 
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Gambar I. 

 Bagan  alur kerangka pemikiran tentang hubungan penyalah gunaan narkoba 

dengan tindakan kriminal dimasyarakat. 

Curanmor dan Pencurian Pembegalan dan perampokan 

Kecanduan narkoba (ketagihan 

terhadap konsumsian narkoba) 

(X1) Penyalahgunaan 

narkoba (konsumsi narkoba) 

Sakau (rasa gelisah, emosi, 

depresi, dan kesakitan apabila 

berhenti mengkonsimsi) adiksi 

Narkoba menjadi 

kebutuhan pokok 

(X2) Tekanan ekonomi dalam 

memenuhi kebutuhan pokok 

(Y)Tindakan kriminal 
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Pada bagan tersebut dapat dijabarkan alur pemikiran hubungan penyalahgunaan 

narkoba dengan tindakan kriminal dimasyarakat yaitu, dimana pada awalanya 

seorang mulanya melakukan penyalahgunaan narkoba demi mencapai kesenangan 

semata, dimana dalam konteks ini berdasarkan pengamatan peneliti diketahui 

jenis narkoba yang sering kali dikonsumsi adalah narkoba psikotropika jenis 

sabu-sabu. Setelah penggunaan secara berlanjut terus menerus, pengguna narkoba 

tersebut akan mengalami efek samping berupa adiksi atau kecanduan dan 

ketergantungan terhadap narkoba, yang mana kedua efek tersebut memicu 

penggunanya untuk terus-menerus memiliki narkoba untuk dikonsumsin, hal ini 

menekan pengguna narkoba tersebut untuk menjadikan narkoba menjadi salah 

satu kebutuhan pokoknya. Dengan beralihnya narkoba menjadi salah satu 

kebutuhan pokok, akan berpengaruh pada kondisi ekonomi penggunanya dengan 

harga narkoba yang cukup mahal serta kebutuhannya akan narkoba yang terus 

menerus mengekibatkan sebuah gejolak ekonomi berupa tekanan ekonomi 

Hal tersebutlah yang memicu para penggunanya utuk berfikir pendek dalam 

memenuhi tekanan ekonominya dengan melakukan tindakan kriminal untuk 

memperoleh keuntungan ekonomi demi memenuhi kebutuhannya dalam 

pengkonsumsian narkoba.  
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D. Hipotesa 

Dalam penelitian ini menggunakan hipotesa nol (Ho) dan hipotesa alternatif (Ha). 

Dimana jika hipotesa alternative (Ha) diterima maka, hipotesa nol (Ho) ditolak. 

Begitu juga sebaliknya, jika hipotesa nol (Ho) diterima maka, hipotesis alternatif 

(Ha) ditolak. 

Ho        : Tidak ada hubungan antara Intensitas Penyalahgunaan Naarkoba dengan 

Peningkatan Kriminalitas di Masyarakat. 

Ha         :  Ada hubungan antara Intensitas Penyalahgunaan Naarkoba dengan 

Peningkatan Kriminalitas di Masyarakat. 


