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V.HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

 

A. Identitas Responden 

Dalam penelitian ini responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang berdomisili di tiga daerah kecamatan yang berada di Kabupaten 

Lampung Tengah, yaitu adalah Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Terbanggi 

Besar, dan Kecamatan Anak Tuha. 

Dari ketiga kecamatan tersebut dipilah kembali menjadi tiga desa atau kelurahan 

yang antara lain adalah Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kelurahan Yukum Jaya, 

dan Desa Bumi Aji. Jadi responden dalam penelitian ini secara spesifik 

merupakan masyarakat yang berdomisili di ketiga desa tersebut. 

1. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin 

Untuk mengetahui identitas responden menurut jenis kelamin, dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 8  JENIS KELAMIN 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid LAKI-LAKI 93 93.0 93.0 93.0 

PEREMPUAN 7 7.0 7.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Sumber: Data Primer 2015 

Berdasarkan tabel 08, dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang diteliti 

terdapat 93%  atau 93 orang responden yang berjenis kelamin laki-laki, dan 

7% atau 7 orang  responden berjenis kelamin perempuan. 

 

2. Indentitas Responden Berdasarkan Suku 

Untuk mengetahui indentitas responden dalam penelitian ini berdasarkan suku 

para responden, dapat dilihat pada table berikut : 

 

Tabel 9  SUKU 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Batak 4 4.0 4.0 4.0 

Jawa 40 40.0 40.0 44.0 

Lampung 43 43.0 43.0 87.0 

Padang 2 2.0 2.0 89.0 

Pakistan 1 1.0 1.0 90.0 

Palembang 5 5.0 5.0 95.0 

Sunda 4 4.0 4.0 99.0 

Tionghoa 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Sumber: Data Primer 2015 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel tersebut dapat diketahui bawha 

dari 100 orang responden terdapat dua suku dominan para responden dalam 

penelitian ini diantaranya adalah, suku Lampung dengan jumlah 43% atau 43 

orang, selanjutnya terdapat  suku Jawa dengan 40% atau 40 orang.  

Selain kedua suku dominan  tersebut, terdapat pula beberapa suku diantaranya 

adalah 5% atau 5 orang bersuku Palembang, 4% atau 4 orang bersuku Batak, 

4% atau 4 orang bersuku Sunda, 2% atau 2 orang bersuku Padang, 1% atau 1 

orang bersuku Pakistan, dan 1% atau 1 orang bersuku tionghoa. 

 

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Untuk mengetahui indentitas responden dalam penelitian ini berdasarkan 

tingkat pendidika para responden, dapat dilihat pada table berikut : 

 

Tabel 10  PENDIDIKAN TERAKHIR 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid SD 3 3.0 3.0 3.0 

SMP/SLTP/MTS 9 9.0 9.0 12.0 

SMA/SMK/SLTA/MAN 70 70.0 70.0 82.0 

S1 17 17.0 17.0 99.0 

S2 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Sumber: Data Primer 2015 

Dari 100 responden dalam penelitian ini terdapat angka tertinggi tingkat 

pendidikan responden yaitu pada tingkat pendidikan terakhir di jenjang SMA 
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sederajat yaitu dengan angka 70% atau 70 orang responden, lalu setelah itu 

terdapat 17% atau 17 orang responden yang memiliki tingkat pendidikan 

terakhir S1, lalu diiringi dengan 9% atau 9 orang responden yan memiliki 

tingkat pendidikan terakhir, 3% atau 3 orang responden berpendidikan 

terakhir SD, dan 1% atau 1 ornag responden yang memiliki tingkat 

pendidikan terakhir S2. 

 

4. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan  

Identitas responden dapat diketahui juga melalui tingkat pendapatan 

responden tersebut yang mana dapat dilihat dalam table berikut : 

 

Tabel 11  PENDAPATAN  PERBULAN 

  Frequenc

y Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid >Rp1.000.000 20 20.0 20.0 20.0 

Rp1.000.000-Rp2.000.000 29 29.0 29.0 49.0 

Rp2.000.000-Rp3.000.000 29 29.0 29.0 78.0 

<Rp3.000.000 22 22.0 22.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Sumber: Data Primer 2015 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa responden rata-rata memiliki 

pendapatan perbulan yang lumayan yaitu 29% atau 29 orang responden 

memiliki pendapatan antara Rp2.000.000 – Rp3.000.000 perbulannya dan  

29% atau 29 orang responden juga memiliki penghasilan antara Rp1.000.000 

– Rp.2.000.000 perbulannya. Serta 22% atau 22 orang responden memiliki 
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penghasilan yang cukup tinggi yaitu diatas Rp3.000.000 perbulannya, dan 

hanya 20% atau 20 orang responden yang memiliki pendapatan kisaran 

Rp1.000.000 kebawah perbulannya. 

 

B. Pengetahuan Masyarakat 

1. Pengetahuan Tentang Narkoba 

Mengenai pengetahuan masyarakat dalam penelitian ini yaitu pengetahuan 

masyarakat mengenai narkoba antara lain dapat diketahui berdasarkan data 

primer yang diperoleh dalam penelitian ini, seperti yang tertera dalam table 

berikut : 

Tabel 12  Pengetahuan Mengenai Narkoba 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SANGAT TAHU 10 10.0 10.0 10.0 

TAHU 58 58.0 58.0 68.0 

CUKUP TAHU 24 24.0 24.0 92.0 

KURANG TAHU 8 8.0 8.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

    Sumber: Data Primer 2015 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kebanyakan masyarakat 

memiliki pengetahuan yang tinggi, yaitu 58% masyarakat memiliki 

pengetahuan yang tinggi akan narkoba, serta 10% dari masyarakat memiliki 

pengetahuan yang sangat tinggi mengenai narkoba, lalu 24% masyarakat 

memiliki pengetahuan mengenai narkoba yang cukup tinggi, dan hanya 8% 

masyarakat saja yang memiliki pengetahuan yang kurang mengenai narkoba. 
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Berdasarkan pernyataan masyarakat, secara garis besar berdasarkan hasil 

surve bahwasannya masyarakat menyatakan “sebagian besar masyarakat 

sudah mengetahui mengenai narkoba, namun tidak secra spesifik dalam sudut 

pandang medis atau hukum”. 

 

Disamping hal tersebut, terdapat juga jenis narkoba yang kerap kali atau 

familiar diketahui oleh masyarakat, yaitu dapat diketahu dengan table berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber: Data Primer 2015 

Berdasarkan table berikut yang diperoleh dari data primer, dapat diketahui 

bahwa jenis narkoba yang familiar atau sering diketahui oleh masyarakat 

dalam penelitian ini adalah narkoba berjenis sabu-sabu yaitu dengan 88% 

masyarakat menyatakan familiar atau sering mengetahui narkoba jesnis 

tersebut, dan sisanya terdapat 6% masyarakat yang kerap familiar dengan 

narkoba jenis ganja, 4% orang masyarakat lebih familiar dengan narkoba jenis 

ekstasi, dan 2% masyarakat menyatakan familiar dengan narkoba jenis putau 

atau heroin. 

Tabel 13  JENIS NARKOBA YANG FAMILIAR 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid HEROIN/PUTAU 2 2.0 2.0 2.0 

SABU-SABU 88 88.0 88.0 90.0 

EKSTASI 4 4.0 4.0 94.0 

GANJA 6 6.0 6.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Dapat disimpulakn bahwa dari hasil data tersebut sebagian masyaraat 

menyatakan bahwa mengetaui mengenai apa itu narkoba, namun secara 

spesifik masyarakat belum mengetahui. Hal ini dikarenakan minimnya 

informasi yang diperoleh masyarakat mengenai narkoba secara spesifik. Lain 

dari pada itu jenis narkoba yang kerap kali beredar dimasyarakat atau marak 

dimasyarakat adalah narkoba jenis sabu-sabu. Hal ini dikarenakan kebanyakan 

para pengguna narkoba yang dijumpai adalah pengguna narkoba jenis sabu-

sabu, serta yang sedang membuming adalah narkoba jenis sabu-sabu. 

 

2. Pengetahuan Tentang Kriminalitas 

Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kriminalitas dapat diketahui yang 

mana pengetahuan mengenai apa itu kriminalitas dan beserta bentuk 

kriminalitas itu sendiri, yang mana dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 14  PENGETAHUAN MENGENAI KRIMINALITAS 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SANGAT TAHU 13 13.0 13.0 13.0 

TAHU 52 52.0 52.0 65.0 

CUKUP TAHU 34 34.0 34.0 99.0 

SANGAT KURANG TAHU 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Sumber: Data Primer 2015 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat 

memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai apa itu kriminalitas, yaitu 
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ditunjukan dengan 52% masyarakat menyatakan mengetahui mengenai apa itu 

kriminalitas, serta 13% masyarakat menyatakan sangatlah mengetahui 

mengenai apa itu kriminalita, adapun 34% masyarakat menyatakan cukup 

mengetahui mengenai apa itu kriminalitas, dan sisanya hanya 1% saja yang 

menyatakan sangat kurang mengatahui mengenai kriminalitas. 

Bedasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat 

mengenai kriminalitas iyalah tinggi, hal ini dikarenakan pengetahuan 

masyarakat yang saat ini lebih maju serta banyaknya tindakan kriminal yang 

masyarakat ketahui sehingga membuat masyarakat lebih mengetahui 

mengenai kriminalitas. 

 

Selain itu juga dapat diketahui mengenai jenis kriminalitas yang kerap terjadi 

dimasyarakat, yang dapat diketahui dalam table berikut : 

 

Tabel 15 KRIMINALITAS YANG KERAP TERJADI 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PEMBEGALAN 86 86.0 86.0 86.0 

PENCURIAN 13 13.0 13.0 99.0 

PERAMPOKAN 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

     Sumber: Data Primer 2015 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa 86% masyarakat 

menyatakan bahwa kasus kriminal yang kerap kali terjadi adalah pembegalan, 

lalu 13% masyarakat menyatakan pencurian sebagai kasus kriminal yang 
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kerap terjadi, dan hanya 1% masyarakat yang menyatakan perampokan 

sebagai kriminalitas yang kerap terjadi. 

Sehingga disimpulkan bahwa berdasarkan data tersebut, masyarakat 

menyatakan bahwa kasus kriminal yang kerap terjadi ialah pembegalan, 

berdasarkan sepengetahuan masyarakat selama ini mengenai kasus kriminal 

yang kerap mereka ketahui. Dapat dianalisis bahwa mengapa terjadi banyak 

kasus kriminal yang cenderung pada pembegalan, dikarenakan membegal 

dirasa  lebih mudah dalam arti untuk melakukan oprasi lebih mudah dan 

resiko untuk tertangkap kecil, dikarenakan biasanya wilayah oprasi adalah 

temapt sepi dan jauh dari keramaian, selain itu juga membegal hasilnya cukup 

lumayan dibandingkan dengan mencuri hasil bumi, serta tempat menjualnya 

pun lebih mudah ditemui sehingga lebih mudah untuk menjual hasih begalan, 

lain daripada itu diketahui bahwa kecendrungan efek narkoba yang 

memberikan kepercayaan diri serta keberanian lebih dan stimulant pada 

kinerja tubuh, cenderung mendorong untuk melakukan kriminalitas seperti 

pembegalan dan perampokan. 

 

C. Intensitas Penyalahgunaan Narkoba 

Dalam mengetahui tingkat atau intensitas penyalahgunaan narkoba yang terjadi 

dimasyarakat, dapat diketahui melalui data primer yang diperoleh dari hasil surve 

dimasyarakat yang terpapar dalam data berikut : 
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1. Intensitas Peredaran Narkoba 

Untuk mengetahui tingkat atau seberapa tinggi intensitas peredaran narkoba 

dimasyarakat, dapat dilihat dalam data tabel yang diperoleh berdasarkan data 

primer penelitian, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 16 INTENSITAS PEREDARAN NARKOBA 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tinggi 8 8.0 8.0 8.0 

Tinggi 77 77.0 77.0 85.0 

Sedang 11 11.0 11.0 96.0 

Rendah 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

                    Sumber: Data Primer 2015 

Berdasarkan keterangan dalam tabel yang diperoleh dari data primer 

penelitian, dapat diketahui bahwa peredaran narkoba yang beredar 

dimasyarakat berada pada angka yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari 77% 

masyarakat yang menyatakan peredaran narkoba yang “tinggi” saat ini, selain 

itu terdapat 8% masyarakat yang menyatakan peredaran narkoba saat ini 

“sangat tinggi”. Sedangkan hanya 11% masyarakat yang menyatakan 

peredaran narkoba saat ini “sedang” dan 4% saja yang mengatakan bahwa 

peredaran narkoba saat ini “rendah”. 

Dapat disimpulkan bahwa peredaran narkoba dimasyarakat saat ini ialah 

tinggi, hal ini dilihat dari pernyataan masyarakat yang menyatakan bahwa 

sepengetahuan mereka bahwa saat ini peredaran narkoba tinggi didaerah 

sekitar masyarakat tersebut, serta menurut peneliti, peneliti pun setuju akan 
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hal itu, berdasarkan apa yang diketahui dalam observasi, memang ditemukan 

hampir disetiap daerah kecamatan pasti terdapat BD “sebutan bagi penjual 

narkoba” dengan kapasitas BD yang besar maupun kecil. 

Persepsi masyarakat yang mengatakan tingginya angka peredaran narkoba 

tersebut didasari atau dikarenakan didaerahnya kususnya kecamatannya 

terdapat BD atau bandar narkoba yang menjadi penjual narkoba, serta tidak 

sulit bagi sebagian orang untuk mendapatkan narkoba. Sehingga masyarakat 

beranggapan bahwa peredaran narkoba saat ini ialah tinggi. Berdasarkan apa 

yang diketahui peneliti, mengapa terjadi tingginya peredaran narkoba yang 

mana ditunjukan oleh terdapatnya bandar narkoba, hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, namun yang paling utama adalah lemahnya apart kepolisian 

yang berkewajiban menangani hal tersebut, serta masyarakat itu sendiri yang 

kurang bekerjasama dengan pihak kepolisian, dan bahkan pihak polisinya 

sendiri yang juga terlibat didalamnya karena oknum tersebut juga seorang 

pengguna narkoba. 
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2. Intensitas Pengguna Narkoba 

 

Tabel 17 INTENSITAS PENGGUNA NARKOBA 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tinggi 7 7.0 7.0 7.0 

Tinggi 79 79.0 79.0 86.0 

Sedang 13 13.0 13.0 99.0 

Rendah 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

        Sumber: Data Primer 2015 

Dapat diketahui berdasarkan tabel yang diperoleh dari data primer penelitian 

tersebut bahwa tertera tingkat pengguna narkoba yang tinggi berdasarkan 

pernyataan masyarakat. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui 79% 

masyarakat menyatakan bahwa intensitas pengguna narkoba dimasyarakat 

saat ini iyalah “tinggi”, serta 7% masyarakat menyatakan bahwa tingkat 

intensitas pengguna narkoba dimasyarakat saat ini “sangat tinggi”, dan 13% 

masyarakat menyatakan bahwa tingkat intensitas pengguna narkoba saat ini 

“sedang”.Serta hanya 1% saja masyarakat yang memberikan pernyataan 

bahwa tingkat intensitas pengguna narkoba saat ini “rendah”. 

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data tersebut, terdapat pengguna 

narkoba yang tinggi berdasarkan pernyataan masyarakat, hal ini disebabkan 

karena banyaknya pengguna narkoba saat ini. Berdasarkan observasi peneliti, 

diperoleh bahwa sebagian besar pemuda sudah menggunakan narkoba, 

terutama diwilayah penelitian yang diteliti, rata-rata para pemuda, namun tak 
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memungkiri terdapat juga orang dewasa atau orang tua juga menggunakan 

narkoba namun intensitasnya lebih kecil. Hal ini yang menyebabkan 

masyarakat berpendapat bahwa pengguna narkoba saat ini tinggi. Serta dalam 

hal ini tak luput juga dari peran para oknum yang bertanggung jawab atas hal 

ini, serta masyarakat yang kurang responsip dan bekerja sama untuk 

memberantas narkoba, seperti halnya adanya seorang pemakai, dan 

masyarakat tahu, namun disebagian daerah malah hal tersebut dianggap hal 

yang tidak tabu, serta tidak ada tindak lanjut untuk fenomena tersebut. 

Hal tersebut diperkuat dengan data yang diperoleh dari POLRES Lampung 

Tengah, SAT Narkoba, OPS POLRES Lampung Tengah. Berdasarkan data yang 

dicatat dalam laporan SAT Narkoba, POLRES Lampung Tengah dapat dilihat 

sebagai berikut : 

Tabel 18 Data tindak pidana narkoba (januari s.d juli 2015) 

 

 

 

Sumber: Data POLRES Lampung Tengah 2015 

Tabel 19 Data tersangka tindak pidana narkoba (januari s.d juli 2015) 

 

Sumber: Data POLRES Lampung Tengah 2015 

No Satwil 
Bulan 

Jml 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  Polres Lamteng 7 9 5 7 9 5 7 50 

Jumlah 7 9 5 7 9 5 7 50 

No Satwil 
Bulan 

Jml 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  Polres Lamteng 9 15 7 9 17 8 8 73 

Jumlah 140 173 155 135 149 134 115 1.001 
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Berdasarkan kedua tabel tersebut dapat diketahui selama kurun waktu bulan 

januari sampai dengan juli tertcatat bahwa terdapat 50 kasus penyalahgunaan 

narkoba yang berhasil ditangani oleh pihak kepolisian, dengan jumlah tersangka 

73 orang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil diciduk oleh 

pihak kepolisian POLRES Lampun Tengah. 

 

Tingginya angka intensitas penyalahgunaan narkoba tersebut juga didukung 

dengan pernyatan yang dinyatakan oleh salah seorang masyarakat Kecamatan 

Gunung Sugih yang merupakan salah seorang pengguna narkoba dan mantan 

pelaku kriminalitas yang berinisial IP, ia mengatakan bahwa “Pada usia 15 tahun 

ke atas rata-rata 50% lebih masyarakat yang kebanyakan pemuda sudah memakai 

narkoba” 

Disimpulkan secara keseluruhan bahwa, intensitas penyalahgunaan narkoba saat 

ini ialah tinggi, baik peredaran narkoba maupun penggunanya. Hal ini terjadi 

dapat dikarenakan oleh minimnya kinerja para pihak intansi terkait seperti Polisi, 

BNK, dan Pemerintah, seperti penjelasan sebelumnya pada poin peredaran 

narkoba. Namun disamping itu masyarakat pun juga berperan dalam hal ini atas 

tingginya intensitas penyalahgunaan narkoba, dikebanyakan kejadian 

dimasyarakat para instansi terkait sulit dalam memberantas narkoba, karena 

minimnya kerjasama masyarakat bahkan terkadanga ada masyarakat yang 

membeking, hal ini terjadi dikarenakan bukan hanya karena faktor ekonomi 

semata, bahkan kebanyakan bukan karena ekonomi, namun dikarenakan ada hal 

lain selain itu, seperti diantarana bahwa masyarakat itu sendiri juga sebagai 
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pengguna maka saling menutupi bahkan melindungi, serta segan atau tidak 

seenakan antara warga apabila saling mengganggu, sehingga kesannya 

membiarkan bahkan dan melegalkan adanya hal tersebut didaerahnya. Dalam 

sebuah observasi yang ditemukan oleh peneliti, seorang lurah pernah berkomentar 

ketika saya mengobrol membahas mengenai penelitian ini, lurah tersebut 

mengatakan “saya sebagai lurah tidak mungkin mau bilang kalo warga saya ada 

yang make narkoba atau jadi BD, karena gimana juga itu warga saya”. 

Disini seharusnya peran seorang tokoh masyarakat penting dalam hal ini untuk 

mengontrol masyarakatnya, namun faktanya tak sedikit juga para tokoh yang 

justru malah juga merupakan pengguna narkoba. Hal tersebut memang 

disayangkan, fakta ini peneliti temukan berdasar sebuah kejadian nyata dimana 

pada sebuah acara pesta ditemukan para penyimbang yang malah mabuk-

mabukan dan berjoget tanpa kontrol, hal ini mungkin disebabkan oleh 

bergesernya nilai yang ada dimasyarakat serta narkoba dan sebagainya menjadi 

sebuah tren tersendiri dimasyarakat, selain kekurangan pada kinerja aparatur 

kepolisian, BNK, dan pemerintah.  

Sehingga sulit narkoba untuk diberantas karena selain minimnya kinerja instansi 

terkait, namun juga dikarenakan kurangnya kerjasama instansi terkait dengan 

masyarakat terutama para tokoh masyarakat yang ada. 
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D. Tekanan Ekonomi Akibat Narkoba 

Pengkonsumsian narkoba dalam jangka waktu yang berkelanjutan dapat 

menimbulkan tekanan ekonomi bagi pengguna narkoba tersebut. Hal ini dapat 

dilihat berdasarkan data berikut : 

1. Tingkat Perekonomian Pengguna Narkoba 

Tingkat perekonomian seorang pengguna narkoba juga dapat menjadi faktor 

yang mempengaruhi tingkat tekanan perekonomian yang dialami oleh 

pengguna narkoba tersebut, dan dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

   Sumber: Data Primer 2015 

 

Berdasarkan tabel yang diperoleh dari data primer penelitian tersebut dapat 

diketahui bahwa masyarakat menyatakan sebagian besar pemakai yang 

mereka kenal atau ketahui memiliki kelas ekonomi menengah, hal ini 

ditunjukan dengan 58% masyarakat menyatakan bahwa para pengguna 

narkoba yang mereka ketahui memiliki kelas ekonomi menengah. Serta 28% 

Tabel 20 TINGKAT PEREKONOMIAN RATA-RATA PENGGUNA 

NARKOBA 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TINGGI 5 5.0 5.0 5.0 

MENENGAH ATAS 8 8.0 8.0 13.0 

MENENGAH 58 58.0 58.0 71.0 

MENENGAH BAWAH 28 28.0 28.0 99.0 

BAWAH 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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masyarakat menyatakan bahwa para pengguna narkoba rata-rata berkelas 

ekonomi menengah kebawah, dan hanya 1% yang menyatakan bahwa para 

pengguna narkoba tersebut berada pada kelas ekonomi rendah. Lain daripada 

itu sebagian kecil masyarakat yaitu 8% responden menyatakan para pengguna 

narkoba yang mereka ketahui ialah berada  dalam kelas ekonomi menengah 

keatas, dan 5% masyarakat menyatakan pengguna narkoba berada pada kelas 

ekonomi atas. 

Disimpulkan bahwa berdasarkan penuturan masyarakat, bahwasannya tingkat 

perekonomian pengguna narkoba yang mereka ketahui ialah sebagian besar 

berada pada kelas ekonomi menengah. Hal ini dapat saja terjadi dikarenakan 

pada kelas  ekonomi menengah bawah dan kelas ekonomi bawah akan enggan 

cenderung untuk mengkonsumsi narkoba menginngat harga yang mahal, dan 

pada kelas ekonomi menengah serta ekonomi atas, bisa jadi mereka juga 

menggunakan namun tidak diketahui masyarakat dikarenakan kamoflasenya 

yang baik serta menggunakannya ditempat-tempat tertentu atau bahkan 

terdapat pihak-pihak tertentu yang membeking para pengguna narkoba kelas 

ekonomi yang tinggi, sehingga lebih aman dan dapat lebih tersembunyi dalam 

statusnya sebagi seorang pengguna narkoba. 
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2. Tekanan Ekonomi Pengguna Narkoba 

Tabel 21 TEKANAN EKONOMI PENGGUNA NARKOBA 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tinggi 38 38.0 38.0 38.0 

tinggi 40 40.0 40.0 78.0 

sedang 18 18.0 18.0 96.0 

rendah 1 1.0 1.0 97.0 

sangat rendah 3 3.0 3.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

      Sumber: Data Primer 2015 

Dilihat dalam tabel tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat sebagian 

besar menyatakan para pengguna narkoba  yang mereka ketahui atau mereka 

kenal rata-rata memiliki kesulitan ekonomi yang tinggi, atau dalam kata lain 

memiliki tingkat tekanan ekonomi yang tinggi. Hal ii dapat dilihat dari 40% 

masyarakat yang menyatakan bahwa para pengguna narkoba yang mereka 

ketahui memiliki tekanan ekonomi yang “tinggi”, serta terdapat 38% 

masyarakat menyatakan bahwa para pengguna narkoba mengalami tekanan 

ekonomi yang “sangat tinggi”, dan hanya 18% yang menyatakan “sedang”, 

serta 1% menyatakan rendah, 3% menyatakan sangat rendah. 

Disimpulkan bahwa berdasarkan penuturan masyarakat didapati para 

pengguna narkoba rata-rata mengalami kesulitan atau tekanan ekonomi yang 

tinggi. Hal ini diakibatkan karena harga narkoba yang cukup tinggi serta 

kebutuhan penggunaan yang terus menerus, sehingga mempengaruhi kondisi 

ekonomi pengguna narkoba, dan menekan perekonomiannya sehingga 
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mengalami tekanan ekonomi. Serta dilihat dari tingkat perekonomian 

pengguna pun dapat menjadi pengaruh pengguna narkoba tersebut mengalami 

tekanan ekonomi, yang mana semakin rendah tingkat ekonomi seorang 

pengguna semakin tinggi tingkat tekanan ekonomi yang dialaminya, hal ini 

dikarenakan kemampuan ekonomi untuk membeli narkoba yang dikonsumsi 

pengguna narkoba bergaris lurus dengan tingkat perekonominannya. 

Disimpulkan bahwa, dengan semakin tingginya pengkonsumsian narkoba 

maka cenderung menguras perekonomian pengguna narkoba tersebut, hal ini 

menimbulkan tekanan ekonomi yang dialami pengguna narkoba, disamping 

itu terdapat pengaruh lain dalam timbulnya tekanan ekonomi yaitu tingkat 

ekonomi, yang mana semakin tinggi tingkat ekonomi pengguna narkoba maka 

semakin kecil dampak tekanan ekonomi yang dialaminya. 

 

3. Korelasi Narkoba Terhadap Tekanan Ekonomi 

Tabel 22 BENARKAH ADA HUBUNGAN TEKANAN EKONOMI 

DENGAN NARKOBA 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat benar 53 53.0 53.0 53.0 

Benar 21 21.0 21.0 74.0 

mungkin benar 11 11.0 11.0 85.0 

mungkin tidak benar 13 13.0 13.0 98.0 

tidak benar 2 2.0 2.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

          Sumber: Data Primer 2015 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa 53% masyarakat 

menyatakan “sangat benar”, apabila narkoba memang menjadi faktor yang 

menyebabkan para pengguna narkoba mengalami tekanan ekonomi, lalu 21% 

masyarakat menyatakan “benar”, apabila narkoba memang menjadi faktor 

yang menyebabkan para pengguna narkoba mengalami tekanan ekonomi, dan 

11% masyarakat menyatakan “mungkin benar”, apabila narkoba memang 

menjadi faktor yang menyebabkan para pengguna narkoba mengalami 

tekanan ekonomi. Sedangkan hanya 13% dan 2% masyarakat yang meraguka 

dan menyatakan tidak benar apabila narkoba memang menjadi faktor yang 

menyebabkan para pengguna narkoba mengalami tekanan ekonomi. 

Hal ini juga didukung oleh penuturan salah seorang nara sumber yang 

merupakan salah seorang pengguna narkoba dan mantan pelaku kriminalitas 

yang berinisial IP, ia mengatakan bahwa “Karena harga narkoba yang mahal, 

maka mengalami kesulitan ekonomi”. 

Disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa benar 

sekali apabila narkoba menyebabkan tekanan ekonomi bagi penggunanya, 

berdasarka apa yang diketahui masyarakat terhadap para pengguna narkoba 

yang mereka kenal. Hal ini jelas terjadi dikarenakan harga narkoba yang 

mahal serta kecanduan yang membuat pengguna narkoba terus menerus 

mengkonsumsi narkoba, serta tingkat ekonomi pengguna narkoba yang rata-

rata pada tingkat ekonomi yang menengah, yang juga member pengaruh pada 
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daya beli atau kekuatan ekonomi untuk membeli narkoba pun rendah. Maka 

oleh sebab itulah terjadi tekanan ekonomi terhadap pengguna narkoba tersebu.  

Secara keseluruhan disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

penggunaan narkoba dengan tekanan ekonomi, dan hal ini didukung juga oleh 

tingkat ekonomi yang dimiliki pengguna tersebut. Dapat dianalisis bahwa 

kecenderungan pengguna narkoba yang memiliki tingkat tekanan ekonomi yang 

setara dengan kelas ekonomi yang mereka milik, hal ini jelas terjadi dikarenakan 

daya beli terhadap narkoba yang mahal berbeda antara kelas ekonomi yang tinggi 

dan rendah. dan selain itu tekanan ekonomi tersebut cenderung mengarah pada 

tindakan kriminal. 

 

E. Tingkat Kriminalitas 

1. Tingkat Kriminalitas Dimasyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

S

 Sumber: Data Primer 2015 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa 79% masyarakat 

menyatakan bahwa tingkat kriminalitas yang tinggi, dan 7% masyarakat 

Tabel 23 TINGKAT KRIMINALITAS 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SANGAT TINGGI 7 7.0 7.0 7.0 

TINGGI 79 79.0 79.0 86.0 

SEDANG 13 13.0 13.0 99.0 

RENDAH 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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menyatakan tingkat kriminalitas yang sangat tingg. Adapun terdapat 13% 

masyarakat yang menyatakan bahwa tingkat kriminalitas dimasyarakat berada 

pada taraf yang sedang, dan hanya 1% saja yang menyatakan bahwa tingkat 

kriminalitas saat ini rendah. 

Dari hal ini dapat dikatakan bahwa berarti rata-rata tingkat kriminalitas yang 

terjadi dimasyarakat iyalah tinggi, dengan 79% pernyataan masyarakat yang 

menyatakan bahwa tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi dimasyarakat. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa kemanan saat ini rendah. Hal ini bisa 

dikarenakan minimnya kinerja aparat berwajib, dan faktor internal masyarakat 

itu sendir, salah satunya yang saat ini terjadi ialah tingginya intensitas 

pengguna narkoba, banyaknya pengguna maka bergaris lurus dengan 

banyaknya yang mengalami tekanan ekonomi, dan tekanan ekonomi tersebut 

menekan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Analogi ini 

menggambarkan dimana pengguna narkoba yang mengalami tekanan ekonomi 

yang cenderung melakukan tindakan kriminal yang memberikan keuntungan 

ekonomi bagi pelakunya, hal ini dikarenakan sifat pengguna yang kebanyakan 

apabila sedang tidak mengkonsumsi narkoba yang cenderung tidak dapat 

berfikir sehat, serta kebanyakan pengguna yang cenderung malas untuk 

bekerja, dan tekanan adiksi serta tidak adanya daya untuk membeli narkoba 

mendorong seorang pengguna yang tertekan tersebut harus mendapatkan uang 

dengan cara cepat, sehingga cenderung membuat pengguna narkoba tersebut 
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mengarah pada tindakan kriminal untuk memperoleh uang dalam memenuhi 

kebtuhannya. 

Tingginya tingkat kriminalitas ini juga didukung dengan data yang diperoleh 

dari SATRESKRIM POLERS Lampung Tengah, yanga dapat dilihat dalam 

tabel berikut : 

Rekap kriminalitas yang terjadi kurun waktu bulan januari sampai dengan 

bulan agustus, tahun 2015. 

   Tabel 24 REKAP KRIMINALITAS 

NO. BULAN L S % KET 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

JANUARI 

FEBRUARI 

MARET 

APRIL 

MEI 

JUNI 

JULI 

AGUSTUS 

73 

59 

54 

55 

65 

51 

59 

49 

54 

37 

42 

30 

43 

30 

43 

28 

64,38% 

62,71% 

77,77% 

54,54% 

66,15% 

58,82% 

72,88% 

57,14% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 JUMLAH 465 307 - - 

               Sumber: Data Primer 2015 

Keterangan tabel : L= laporan dan S= penyelesaia kasus 

Dari tabel tersebut diketahui masing cukup tingginya kasus kriminal yang 

terjaring oleh pihak kepolisian POLRES Lampung Tengah, dengan jumlah 
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kasusu terbanyak pada bulan januari yaitu 73 kasus dan menurun hingga 

bulan agustus dengan 49 kasus. Namun disayangkan meskipun jumlah laporan 

menurun namun penyelesaian kasus masih belum memuaskan yang mana 

belum mendekati angka 100%, namun kerap turun sampai pada bulan agustus 

57,14% penyelesaian kasus yang dapat diselesaikan dari keseluruhan kasus 

yang terjadi. Bila digunakan logika terbalik bisa jadi menurunnya laporan 

kriminalitas yang terjadi diakibatkan menurunya kepercayaan masyarakat 

terhadap Polisi, dikarenakan penyelesaian masalah “kriminalitas” yang tidak 

memuaskan masyarakat. ini dikarenakan adanya kesesuaian yang hampir tidak 

singkron antara hasil lapangan dengan data laporan kepolisian yang diperoleh, 

dimana dimasyarakat banyak kasus namun laporan terus menurun. Salah 

satunya bisa dianalogikan seperti pada pola logika terbalik tersebut, hal ini 

sesuai dengan perkataan seorang responden bernama Sujono yang merupakan 

seorang korban pencurian motor, beliau mengatakan bahwa “kinerja polisi 

saya rasa kurang baik, dulu ketika saya kehilangan motor, hanya ada 

peninjauan TKP,  lalu sedikit ditanyai kronolgi setelah itu sudah tanpa ada 

kabar lagi perkembangan kasus”, dan selain itu terdapat juga penuturan 

seorang warga Kecamatan Anak Tuha, yang mana pada kesempatan pada 

acara dialok mengenai tingkat kriminalitas di Lampung Tengah, pada tanggal 

28 Oktober 2015, yang bertempat di gedung NU Lampung Tengah, seorang 

warga tersebut menuturkan bahwa “kami masyarakat anak tuha terutama para 

petani sawit, tidak akan panen kalo tidak ditunggu kebunnya, karena 

maraknya pencurian sawit didaerah saya”. Hal ini mendukung kebenaran 
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logika terbalik tersebut, yang mana menurunya angka laporan kriminal bukan 

karena kriminalnya menurun, namun karena masyarakatnya yang tidak 

melapor, karena kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap aparat. 

 

2. Kondisi Korban Tindakan Kriminal 

 

Tabel 25 KONDISI KORBAN TINDAKAN KRIMINAL 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid MATI 59 59.0 59.0 59.0 

CIDERA SERIUS 10 10.0 10.0 69.0 

CIDERA BIASA 16 16.0 16.0 85.0 

SEDIKIT CIDERA 2 2.0 2.0 87.0 

TIDAK CIDERA 13 13.0 13.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

   Sumber: Data Primer 2015 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 59% masyarakat 

manyatakan bahwa kondisi korban kriminal yang mereka ketahui iaya mati, 

10% masyarakat menyatakn bahwa rata-rata korban mengalami cedera serius, 

dan 16% masyarakat menyatakan scidera biasa. Lalu terdapat 2% masyarakat 

menyatakan bahwa para korban kriminal yang mereka ketahui mengalami 

sedikit cidera, dan 13% masyarakat menyatakan tidak cedera. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa kebanyakan kondisi korba kasus kriminal 

yang diketahui masyarkata atau pernah didengar oleh masyarakat ialah 
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“mati”, oleh sebab itu ini termasuk dalam kriminal yang brutal, yaitu yang 

mana tindakan kriminal disertai pembunuhan korbannya.  

Mengapa demikian, hal ini terjai dikarenakan masih minimnya kinerja aparat 

terutamana Polisi, serta masyarakat yang kurang berpartisipatif akan 

keamanan yang ada. Lain daripada itu kerap kali para pelaku kriminalitas saat 

ini kebanyakan didapati memiliki senjata api, serta sebagian besar pelaku 

kriminal pun mengkonsumsi narkoba, dan masih tergolong dalam usia remaja 

bahkan pelajar, hal-hal tersebutlah yang memicu banyaknya korban yang 

mati, dengan senjata api para pelaku kriminal dapat dengan mudah membunuh 

korbannya dan dapat menghilangkan jejaknya, selain itu juga pengaruh 

narkoba yang dialami pelaku kriminal menimbulkan rasa percaya diri yang 

tinggi sehingga tidak lagi ada keraguan atau rasa takut bagi para pelaku 

kriminal untuk membunuh korbannya apalagi apabila terjadi perlawanan dan 

perkelahian, serta usia yang tergolong remaja bahkan anak-anak menimbulkan 

mereka memiliki emosional yang tak setabil juga tinggi maka cenderung lebih 

agresif apalagi ditambah pengaruh narkoba. 

 

3. Keresahan Masyarakat Terhadap Kriminalitas 

Akibat dari munculnya kriminalitas pastilah akan muncul reaksi masyarakat 

yang berupa sebuah tingkat keresahan masyarakat, yang mana masyarakat 

akan merasakan kesresahan akibat dari maraknyaa kriminalitas yang kerap 

terjadi dimasyarakat tersebut. oleh sebab itu dapat diketahui tingkat keresahan 



94 
 

masyarakat terhadap kriminalitas yang terjadi saat ini, yang mana dapat 

diketahui dalam data tabel berikut : 

Tabel 26 TINGKAT KERESAHAN MASYARAKAT 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SANGAT RESAH 77 77.0 77.0 77.0 

RESAH 19 19.0 19.0 96.0 

CUKUP RESAH 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Sumber: Data Primer 2015 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh data berupa tingginya tingkat 

keresahan masyarakat yaitu dilihat dari 77% masyarakat yang menyatakan 

bahwa masyarakat sangat resah akibat kriminalitas yang muncul 

dimasyarakat, serta 19% masyarakat menyatakan resah, dan 4% masyarakat 

menyatakan cukup resah.  

Maka dapat diketahui secara garis besar bahwa kondisi masyarakat akibat 

munculnya kriminalitas dimasyarakat ialah sangat resah, hal ini dilihat dari 

banyaknya responden yang menyatakan hal tersebut. Serta dalam hal ini 

keresahan masyarakat tersebut diakibatkan oleh tingginya intensitas 

kriminalitas yang kerap terjadi dimasyarakat, serta kondisi korban yang kerap 

kali meninggal juga membuat masyarakat sangat resah. Dari beberapa 

kejadian dan penuturan bahkan didapati akibat keresahan tersebut terdapat 

beberapa masyarakat bepergian membawa senjata untuk berjaga-jaga, dan 

juga terdapat beberapa reaksi masa masyarakat apabila ada pelaku kriminal 



95 
 

yang tertangkap yaitu dengan memukuli pelaku kriminal tersebut, bahkan 

untuk pelaku pembegalan dan curanmor kerap kali dipukuli hingga cacat 

permanen atau bahkan dibunuh. Hal tersebut adalah merupakan akibat dari 

akibat yang ditimbulkan oleh kriminalitas yang kerap terjadi dimasyarakat, 

yaitu dimana akibat dari kriminalitas muncullah keresahan dan ketakutan 

masyarakat, makan akibat dari keresahan dan ketakutan tersebut membuat 

masyarakat melawan dan membela diri untuk melawan kriminalitas tersebut. 

Dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa tingkat kriminalitas dimasyarakat 

berdasarkan data yang diperoleh bahwa tingkat kriminalitas yang tinggi, dengan 

bentuk kejahatan yang digolongkan sebgai kejahatan yang brutal, yaitu tindakan 

kriminal dengan disertai pembunuhan. Secara keseluruhan akibat dari hal tersebut 

masyarakat sangat resah, adapun mucul reaksi dari masyarakat berupa prilaku 

beberapa masyarakat yang kerap kali bepergian dengan membawa senjata untuk 

berjaga-jaga, serta tingkat tendensi masyarakat terhadap pelaku krminal yang 

tinggi, yaitu dengan menganiaya, mencacatkan, bahkan membunuh pelaku 

kriminal apabila tertangkap oleh masyarakat. 

 

F. Hubungan Intensitas Penyalahgunaan Narkoba Dengan Tingkat 

Kriminalitas 

 

Penelitian ini disertakan hasil uji kendalls dalam statistika non parametrik, dengan 

mengukur suatu ukuran untuk mengetahui derajat hubungan pada uji kuantitatif. 

Uji korelasi kendalls menunjukkan arah atau nilai hubungan antar variabel. Untuk 
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mengetahui keeratan hubungan antar variabel, kriteria koefisien korelasi sebagai 

berikut  

    Tabel  27 Kriteria koefisien korelasi 

Besar Nilai r Interpretasi Korelasi 

                 1,0 Sempurna 

0,75 sampai dengan 0,99 Korelasi sangat kuat 

0,5 sampai dengan 0,75 Korelasi kuat 

0,25 sampai dengan 0,5 Korelasi lemah 

0,0 sampai dengan 0,25 Korelasi sangat lemah 

                0,0 Tidak ada korelasi 
    (Sarwono:2006). 

Apakah terdapat hungan yang terjadi antara intensitas penyalahgunaan narkoba 

dengan tingkat kriminalitas yang ada dimasyarakat, yangmana tingkat 

penyalahgunaan narkoba yang ada dimasyarakat mempengaruhi jumlah angka 

tindakan kriminal yang terjadi dimasyarakat, hal ini dapat diketahui pada tabel 

ukur uji korelasi kendalls, berikut : 
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Tabel 28 Correlations 

  

Intensitas 

Penyalahgunaan 

Narkoba 

Tekanan 

Ekonomi 

Pengguna 

Narkoba 

Tingkat 

Kriminalitas 

Intensitas Penyalahgunaan 

Narkoba 

Pearson Correlation 1 .485
**
 .542

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 100 100 100 

Tekanan Ekonomi Pengguna 

Narkoba 

Pearson Correlation .485
**
 1 .486

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 100 100 100 

Tingkat Kriminalitas Pearson Correlation .542
**
 .486

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 100 100 100 

Sumber: Data Primer 2015 

 

Pada hasil uji kendalls di atas, pada variabel intensitas penyalahgunaan narkoba 

dan tingkat kriminalitas didapatkan nilai sebesar 0,542. Hal ini berarti uji korelasi 

antara intensitas penyalahgunaan narkoba dan tingkat kriminalitas memiliki 

tingkat korelasi “kuat”. Hal ini berarti menyatakan bahwa terdapat kecenderungan 

orang yang menggunakan narkoba melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi narkoba yang dialaminya. 

Serta pada variabel tekanan ekonomi terhadap tingkat kriminalitas didapatkan 

nilai sebesar 0,486. Hal ini menunjukan adanya hubungan antara tekanan 
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ekonomi dengan peningkatan kriminalitas, dengan ukuran tingkat korelasi antara 

kedua variabel yang sangat mendekati pada level koorelasi yang “kuat”.   

Maka dapat disimpulkan bahwa, terdapat korelasi atau hubungan intensitas 

penyalahgunaan narkoba dimasyarakat dengan tingkat kriminalitas yang terjadi 

dimasyarakat, dengan tingkat hubungan yang kuat.  

Hal ini terjadi dikarenakan adanya sebuah efek dari penggunaan narkoba yang 

merupakan adiksi atau kecanduan dan ketergantunagn, yang menimbulkan 

pengguna narkoba untuk terus menerus membutuhkan narkoba, sehingga  

menekan pengguna narkoba untuk terus membeli narkoba tersebut. Hal ini 

memicu terjadinya gangguan pada kondisi perekonomian pengguna narkoba 

tersebut, sehingga mengalami tekanan ekonomi yang seiring dengan dorongan 

adiksi yang dialami pengguna narkoba tersebut. Maka pada akhirnya memicu 

pengguna narkoba tersebut untuk melakukan tindakan kriminal yang dapat 

memberikan keuntungan material untuk pengguna narkoba tersebut. 

Disamping itu, tingginya angka korban meninggal yang akibat tindakan 

kriminalitas merupakan sebuah hal yang diakibatkan oleh banyaknya para pelaku 

kriminal yang saat ini memiliki senjata api, sehingga cenderung dengan mudah 

untuk membunuh korbannya apabila ada perlawanan dari korban tersebut. 

Hal tersebut lah yang akhirnya memicu keresahan masyarakat, yang mana sering 

kali dijumpai kasus main hakim sendiri apabila ada pelaku kriminal yang 
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tertangkap warga. Tak hanya memukuli, sebagian kasus para pelaku kriminal 

dibunuh oleh masa masyarakat. hal ini tak urung member efek berkepanjangan 

seperti halnya, pembalasan dendam, bahkan konflik peperangan antar desa. 


