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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Deskripsi Teori 

Terdapat beberapa penelitian yang membahas objek yang relevan dengan 

penelitian ini, antara lain: 

1. Ardiansyah Ibrahim (2017) Skripsi Ardiansyah Ibrahim, yang berjudul 

“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus 

di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013-2016” di dalam skripsi ini 

membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan 

tindak penyalahgunaan Narkotika . 

2. I Made Swastre (2019) Skripsi I Made Swastre yang berjudul “Analisis 

Kriminologis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan dua 

Oknum Pegawai Negeri Sipil Pemkab Tulang Bawang Barat” di dalam 

skripsi ini membahas tentang Faktor-faktor yang menyebabkan seorang 

pegawai Negeri Sipil melakukan kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di 

Pemkab Tulang Bawang Barat dan Upaya-upaya yang dapat dilakukan 

untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil 

tersebut. 

3. Halim Arnantyo (2017) Skripsi Halim Arnantyo, yang berjudul “Tinjauan 

Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota 

Magelang” di dalam skripsi ini membahas tentang Upaya Penanggulangan 

Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Kota Malang serta Sebab-sebab 

Anak Menyalahgunakan Narkotika. 
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4. Hera Saputra dan Munsyarif Abdul Chalim (2018) Penelitian yang 

dilakukan oleh Hera Saputra dan Munsyarif Abdul Chalim yang berjudul 

“Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)” dalam jurnal 

Daulat Hukum. Dalam jurnal ini membahas tentang sanksi pidana terhadap 

pelaku penyalahgunaan narkoba di Polda Jawa tengah serta menganalisa 

hambatan-hambatan dan solusi dalam penegakan hokum untuk mengatasi 

penyalahgunaan narkotika di Polda Jawa tengah. 

5. Rasdianah (2018) Penelitian yang dilakukan oleh Rasdianah dan Fuad Nur 

yang berjudul   “Efektivitas  Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap 

Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika” dalam jurnalnya 

membahas tentang pelaksanaan program rehabilitasi medis terhadap 

pecandu serta penghambat pelaksanaan rehabilitasi medis dan korban 

penyalahgunaan narkotika. 

6.  Rhesita Bunga Permata Hadi dan Ismunarno (2018) Penelitian yang 

dilakukan oleh Rhesita Bunga Permata Hadi dan Ismunarno yang berjudul 

“Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Peredaran Narkotika yang dilakukan 

Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)” dalam 

jurnalnya yang membahas mengenai faktor penyebab peredaran narkotika 

yang dilakukan oleh wanita. 

Berdasarkan kajian skripsi dan kedua referensi jurnal diatas, ada kesamaan 

objek penelitian yaitu terkait Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika, Psikotropika 

dan Zat Adiktif Lainnya) namun perbedaanya adalah pada studi kasusnya dan 
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dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori-teori kriminologi menggunakan 

perspektif Psikologis dan sosiologis untuk mengetahui penyebab penyalahgunaan 

Narkoba di Kota Kendari. Dan pada penelitian ini peneliti menggunakan kajian 

hukum islam. 

2.2 Kerangka Teori 

 Kerangka teori ialah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada intinya memiliki tujuan untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan 

oleh peneliti. 

2.2.1 Definisi Narkoba 

Permasalahan Narkoba yang terjadi di negara kita saat ini bukanlah hal yang 

mudah ditangani, banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba membuat 

permasalahan ini menjadi permasalahan yang sangat serius oleh karena itu 

pemerintah terutama pihak kepolisian, BNN, dan pihak yang terlibat dalam upaya 

menekan pertumbuhan penyalahgunaan narkoba dapat menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya agar dapat menekan peredaran dan penyalahgunaan obat-obat 

terlarang berupa narkoba. Narkoba memiliki beberapa macam serta memiliki 

beberapa efek samping. 

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan 

adiktif lainnya, jadi “Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan 

penurunan atau kesadaran hilangnya rasa, mengurangi samapai menghilangkan 
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rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan dan psikotropika adalah “zat atau 

obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif 

melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan 

khas pada aktivitas mental dan perilaku serta bahan adiktif lainnya adalah “zat 

atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja 

otak dan menimbulkan ketergantungan. (Partodiharjo Subagyo, 2010, h. 26) 

Jadi narkoba merupakan gabungan dari narkotika, psikotropika, dan bahan 

adiktif lainnya yang dampaknya sangat berbahaya. Dimana ketiga bahan tersebut 

apabila digunakan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, hilangnya 

kesadaran serta mengakibatkan kematian bagi penggunanya. 

Oleh sebab itu pengetahuan mengenai narkoba sangat penting untuk 

diketahui oleh masyarakat baik dari jenisnya maupun efek dari penggunaan obat-

obatan tersebut. 

2.2.2  Istilah Narkoba  

Surat edaran Nomor: SE/03/IV/2002/BNN tentang penggunaan istilah 

Narkoba. Rujukan : Keppres RI Nomor 17 tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002 

tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Kebijakan dan Srategi Nasional 

Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba. Apalah arti 

sebuah nama Namun demikian, suatu sebutan, nama atau istilah bila menyangkut 

kepentingan orang banyak apalagi kepentingan suatu bangsa (Indonesia), maka 

penggunaan sebutan Nama atau istilah yang berbeda-beda tentang hal yang sama 

dapat menimbulkan misinterpretasi bahkan kebingungan. 
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Pada saat ini di tengah-tengah masyarakat diketahui beberapa akronim 

untuk menyebut Narkotika, Psikotropika, dan Bahan-bahan/Zat Adiktif lainnya 

yaitu NARKOBA, NAPZA, bahkan ada yang menggunakan sebutan 

NAZA.Sebagai badan Interdep yang diberi tugas untuk membantu presiden 

menangani permasalahan Narkoba di Indonesia, kita ingin membentuk pengertian 

dan pemahaman yang sama tentang narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif 

lainnya bagi warga masyarakat secara keseluruhan sampai ke pelosok tanah air, 

yang sebagian di antaranya Un educated.  Untuk itu, perlu ada penggunaan 

sebutan, nama atau istilah yang sama, sebagai salah satu bukti bahwa Pemerintah 

Indonesia terutama lembaga-lembaga yang berkompeten mempunyai sikap dan 

presepsi yang sama tentang Narkoba. 

Berkenaan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, diminta kepada 

pimpinan lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah termasuk LSM dan 

organisasi-organisasi kemasyarakatan agar menggunakan istilah NARKOBA 

sebagai akronim dari : NARkotika, psiKOtropika, dan Bahan-bahan Adiktif 

lainnya. (Zulkarnain Nasution, 2006, h. 889) 

  2.2.3 Ruang Lingkup Kriminologi 

  Kriminologi memiliki ruang lingkup dalam pembahasannya adapun 

Ruang lingkup kriminologi menurut A.S Alam (2010) meliputi tiga hal pokok, 

yaitu: 

a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws) Pembahasan 

dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) meliputi: 
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a. Definisi Kejahatan 

b. Unsur-unsur kejahatan 

c. Relativitas pengertian kejahatan 

d. Penggolongan kejahatan 

e. Statistik Kejahatan 

b. Etiologi criminal, membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya 

kejahatan (breaking of laws). Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal 

(Breaking Of Laws) meliputi: 

a. Aliran-aliran (Mazhab-mazhab) Kriminologi 

b. Teori-teori kriminologi 

c. Berbagai Perspektif Kriminologi 

3.   Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of laws). 

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa 

tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa 

upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention). 

 2.2.4 Etiologi Kriminal      

Dalam kriminologi dikenal suatu istilah etiologi kriminal. Menurut Wahju 

Muljono (2012) dalam sebuah jurnal yang berjudul “Kajian Etiologi Kriminal 

terhadap peredaran Narkotika yang dilakukan wanita (Studi di Lembaga 

Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)”, etiologi kriminal ialah ilmu yang 

menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab musabab kejahatan (kausa 

kejahatan). Dalam etiologi criminal, focus perhatiannya pada objek studi 

kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar 
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hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak 

melakukannya.  

Menurut Ende Hasbi Nassaruddin (2015) dalam sebuah jurnal yang 

berjudul “Kajian Etiologi Kriminal terhadap peredaran Narkotika yang dilakukan 

wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)”,Etiologi 

Kriminal artinya mempelajari sebab timbulnya sesuatu (aethos=sebab-sebab). 

Penyebab timbulnya kejahatan dapat dibedakan menjadi tiga bagian, antara lain: 

1. Penyebab dalam yang bersumber dari watak seseorang (mazhab antropologis). 

2. Penyebab luar yang bersumber pada lingkungan seseorang (mazhab sosiologis). 

3. Penyebab gabungan antara penyebab dari luar, yaitu faktor dari pribadi dan 

faktor lingkungan (mazhab bio sosiologis). 

 2.2.5 Teori Penyebab Kejahatan  

 Kejahatan apapun yang dilakukan seseorang pasti memiliki penyebab 

terjadinya.  Dalam  penelitian  sebelumnya yang dilakukan oleh Ardiansyah 

Ibrahim (2017) Ada berbagai teori yang menjelaskan mengenai sebab terjadinya 

suatu kejahatan. Masing-masing teori menggunakan pendekatan disiplin ilmu 

yang berbe da dalam menganalisis sebab suatu kejahatan. Beberapa teori tersebut 

antara lain: 

1. Perspektif Psikologis 

a. Teori Psikoanalisis 

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan delinquent 

dan perilaku kriminal dengan suatu conscience (hati nurani) yang baik, dia 

beg itu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah 
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sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu 

kebutuhan yang harus dipenuhi segera (A.S Alam, 2010 : 40) 

 Sigmund Frud (1856-1939) penemu dari Psychoanalysis (A.S Alam, 

 2010: 40), berpendapat bahwa kriminalitas memungkinkan hasil dari on 

overactive conscience yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak 

tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan 

dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.  

b. Kekacauan Mental (Mental Disorder) 

 Mental disorder pada dewasa ini disebut juga Pychopathy sebagai 

suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari 

pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa 

bersalah (A.S Alam, 2010: 41) 

c. Pengembangan Moral (Development Theory) 

Psikolog Lawrence Kohlberg (Santoso dan Zulfa, 2009: 53),  

pioneer dari teori perkembangan moral menemukan bahwa pemikiran 

moral tumbuh dalam tiga tahap yaitu: 

1) Preconventional stage atau tahap Pra-konvensional, disini diatur 

moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas lakukan dan jangan 

lakukan untuk menghindari hukuman.  

2) Conventional Level atau tingkat konvensional, remaja biasanya 

berfikir pada tingkat ini dimana seorang individu meyakini dan 
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mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat, lebih jauh lagi 

mereka lebih berusaha menegakkan aturan-aturan itu. 

3) Postconvention Level atau tingkatan post convensional, tingkatan 

ini individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-

aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi 

universal, prinsip moral, dan kewajiban-kewajiban.   

Joan MCord (A.S Alam, 2010 :43) berdasarkan studi terhadap 201 

orang menyimpulkan bahwa variable kasih sayang serta pengawasan ibu 

yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, 

kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan 

dilakukannya kejahatan terhadap orang atau harta kekayaan. 

d. Pembelajaran Sosial (Social learning Theory) 

Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak 

dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada beberapa cara kita mempelajari 

tingkah laku, antara lain (A.S Alam, 2010: 44-45): 

1) Observational Learning 

      Tokoh utama teori ini Albert Bandura berpendapat bahwa individu-

individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral 

medeling. Anak belajar bagaimana bertingkah laku dengan 

ditransmisikan melalui contoh-contoh, yang terutama datang dari 

keluarga, sub-budaya, dan media massa. 

2) Direct experience 
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      Patterson dan kawan-kawannya (A.S Alam, 2010:44) melihat 

bahwa pengalaman anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi 

korban anak-anak lainnya, namun kadang-kadang anak tersebut berhasil 

mengatasi serangan itu dengan balasan. Dengan berlalunya waktu anak-

anak ini belajar membela diri, dan pada akhirnya mereka memulai 

perkelahian.  

3) Differential association reinforcement 

     Menurut teori ini, berlangsung terusnya tingkah laku criminal 

tergantung apakah ia diberi penghargaan atau hukuman. Jika tingkah laku 

criminal mendatangkan hasil positif atau penghargaan, maka ia akan terus 

bertahan. 

2. Perspektif Sosiologis 

a. Teori Anomie (Emile Durkheim) 

 Perubahan besar terjadi dalam komponen masyarakat sebagai akibat 

dari depresi besar yang melanda masyarakat Eropa pada tahun 1930, yaitu 

tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi deregulasi didalam 

masyarakat. Keadaan seperti itulah yang dinamakan sebagai anomi oleh 

Durkheim (Williams III & Mcshane, 1988). Teori anomie selanjutnya 

dikembangkan oleh Merton (1938) terhadap penyimpangan tingkah laku 

yang terjadi pada masyarakat Amerika. Ia menjelaskan bahwa masyarakat 

telah melembaga suatu cita-cita untuk mengejar sukses semaksimal 

mungkin, untuk mencapai sukses yang dimaksud, masyarakat sudah 

menetapkan cara-cara tertentu yang diakui dan dibenarkan. Namun pada 
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kenyataannya tidak semua orang melalui cara-cara yang dibenarkan. 

Terdapat individu yang berusaha mencapainya dengan cara melanggar 

undang-undang. Pada umumnya, yang menempuh cara tersebut adalah 

masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. 

b. Teori Cultural Deviance (Penyimpangan Budaya). Ada tiga teori utama: 

1) Social Disorganization Theory. Teori ini terfokus pada perkembangan 

disintegrasi nilai konvensional yang disebabkan industrialisasi yang 

cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.  

2) Culture confict theory. Menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang 

berlainan belajar conduct norm yang berbeda dan bahwa banyak 

conduct norm dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan 

aturan konvensional kelas menengah. 

3) Differential association theory. Teori ini berpendapat bahwa orang 

belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-

nilai dan sikap antisosial serta pola tingkah laku kriminal. 

c. Teori Social Control 

Konsep ini lahir pada abad 20. E.A Ros salah seorang bapak sosiolog 

Amerika berpendapat bahwa sistem keyakinanlah yang membimbing apa 

yang dilakukan oleh orang-orang dan yang secara universal mengontrol 

tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih. Para 

teoritikus teori kontrol sosial memandang bahwa manusia merupakan 

makhluk yang memiliki moral yang murni, oleh karena itu setiap individu 

bebas untuk berbuat sesuatu. Kebebasan ini akan membawa seseorang 
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pada tindakan yang bermacam-macam. Tindakan ini lazimnya didasarkan 

pada pilihan taat atau melanggar hukum. Sedangkan yang dipilih 

didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang terbentuk. 

d. Labeling Theory 

Para ahli memandang para kriminal bukan sebagai orang yang terlibat 

dalam perbuatan-perbuatan  salah, tetapi mereka adalah individu-individu 

yang sebelumnya pernah berstatus jahat karena perbuatan sistem peradilan 

pidana maupun masyarakat.  

e. Conflict Theory 

1) Teori konflik konservatif, menekankan pada dua hal, yaitu kekuasaan 

dan penggunaannya. Teori ini beranggapan bahwa konflik muncul 

diantara kelompok-kelompok yang mencoba untuk menggunakan 

kontrol atas situasi atau kejadian. Who higher up in the social class 

structure will be more powerful members of society. Dengan demikian 

mereka yang memiliki kekuasaan akan mempengaruhi pembuatan 

keputusan. 

2) Teori konflik radikal, menempatkan diri antara anarkis politik dan 

materialisme ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa adanya 

ketidaksamaan akan menimbulkan konflik antara yang mempunyai 

kekuasaan mereka yang tidak mempunyai kekuasaan. Menurut 

penganut teori ini, ada tiga hal yang menyebabkan kelompok 

melakukan kejahatan: 
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i. Rulling Class. Pengertian kejahatan dalam hukum merupakan 

refleksi dari kepentingan rulling class, yang didasarkan pada 

konsep kapitalisme. Sedangkan pelaku rulling class secara 

umum tidak ditempatkan dibawah hukum pidana. 

ii. Kaum radikal melihat semua kejahatan sebagai hasil dari 

kelompok perbuatan yang merupakan pencerminan dari 

individualisme dan kompetisi. 

iii. Kelebihan buruh akan menyebabkan gaji rendah, tetapi 

kelebihan buruh yang sangat besar akan menimbulkan 

permasalahan 

2.2.4 Teori Penanggulangan Kejahatan 

Dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi pemerintah telah 

melakukan pendekatan integral baik melalui upaya penal dan non penal. 

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif 

(penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Upaya Nonpenal 

adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat Preventif yaitu upaya-

upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan 

sebelum terjadi kejahatan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fedri Rizki 

Ramadhan (2017) dengan judul “Analisis Penanggulangan Kejahatan 

Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa dipaparkan bahwa Upaya 

penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan Narkotika 

dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif 

(Pencegahan) dan Upaya Represif (Penindakan). Ketiga hal ini merupakan 
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fungsi-fungsi utama (Operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang 

diatur dalam pasal 13 UU Kepolisian, yakni: 

1. Pre-Emtif 

Upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan 

oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-

usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif 

adalah menanamkan nilai-nilai norma-norma yang baik sehingga norma-

norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 

2. Upaya Preventif 

Tindakan Preventif adalah pelaksanaan fungsi kepolisian yang 

diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. 

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang 

masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya 

preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 

melakukan kejahatan. 

3. Upaya Represif 

Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegak 

hukum dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerebekan 

dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika 

beserta bukti-buktinya. 
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2.4 Hukum Islam 

1. Devinisi Hukum Islam 

Hukum islam dalam bahasa arab (Al-Hakam) memiliki arti norma atau bisa 

juga disebut dengan kaidah yaitu tolak ukur, pedoman, patokan yang digunakan 

untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia atau benda. Sementara islam 

adalah ideology atau keyakinan yang didalamnya telah diatur oleh Allah swt. 

Didalamnya diatur bagaimana hubungan dengan Allah dan manusia dengan 

sesame manusia lainnya. 

Dapat disimpulkan bahwa hukum islam adalah hukum yang bersumber dari 

agama islam dan menjadi bagian dari agama islam itu sendiri. Atau dengan kata 

lain Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah swt. Berupa 

aturan dan larangan bagi umat muslim. Namun ketika dilanggar maka aka nada 

sanksi yang sudah menjadi ketentuan-Nya sebagai balasan. (Muhammad Daud 

Ali, 2012, h.14). 

2. Tujuan Hukum Islam 

Ismail Muhammad Syah (2011) mengatakan bahwa tujuan Hukum Islam 

menurut Asy-Syatibi adalah mencaapai kemaslahatan hambanya, baik didunia 

maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut didasarkan kepada lima hal dasar poko 

yaitu: Memelihara Agama atau hifzh ad-din, memelihara jiwa atau hifz an-nash, 

memelihara akal atau disebut hifz al-‘aql, memelihara keturunan atau hifz an-

nashl dan memelihara kekayaan atau hifz al-mal. 

  


