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ABSTRAK 
 

ARIANTO DOWONGI, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana 

Pencurian (Studi Kasus Polres Kota Tidore). Dibimbing Oleh, Hi Muhaimin 

Limatahu  Dan Basto Daeng Robbo. 

 

       Penelitian ini bertujuan. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang 

menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian di Kota Tidore serta Untuk 

mengetahui upaya aparat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana 

pencurian di Kota Tidore. 

Penelitian ini mengunakan tipe penelitan hukum  empiris, lokasi penelitian  

di laksanakan di Polres Kota Tidore, dan  Rumah Tahanan Kelas IIB 

SoasioTidore karena perkara  tindak pidana pencurian di proses di wilayah hukum 

Polres Kota Tidore. jenis dan sumber data di gunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder, dalam pemgumpulan data penulis mengunakan 

dua metode, studi lapangan penulis melakukan wawancara kepada pihak terkait 

dalam hal ini Reskrim Polres Kota Tidore serta langsung ke objek penelitian yaitu 

pelaku tindak pidana pencurian, dan studi kepustakaan dengan cara membaca 

buku-buku literatur sebagai sumber teori serta melakukan pengamatan dan 

pencatatan bahan atau data yang di peroleh melalui berbagai karangan para ahli, 

teknik analisi data, untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat, terpercaya, dan 

kebenaran ilmiah sesuai judul penelitian penulis, melalui wawancara, kuisoner 

maupun studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan 

mengunakan metode deduktif-induktif yang dimaksut adalah bentuk analisa 

dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian disimpulkan ke 

dalam hal yang bersifat khusus.. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: Faktor-faktor yang mempengaruhi 

tindak pidana pencurian di Kota Tidore antara lain : yaitu faktor ekonomi, faktor 

rendahnya tingkat pendidikan, dan faktor lingkungan. Upaya penggulangang 

tindak pidana pencurian oleh aparat Kepolisian Resort Polres Kota Tidore. upaya 

preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian 

Mengadakan patroli-patroli secara rutin oleh pihak kepolisian Polres Kota Tidore 

ketempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan dan juga pihak Polres Kota 

Tidore bekerja sama dengan masyarakat setempat guna menjaga keamanan agar 

hal-hal yang tidak di inginkan tidak terjadi, dengan demikian masyarakat 

disekitarnya merasa aman dan tentram dari ganguan yang meresahkan. Upaya 

represif yaitu Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan tindak 

pidana pencurian,  
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