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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tindak kejahatan merupakan permasalahan akut dalam 

kehidupan masyarakat. Setiap hari ada saja tindak kejahatan yang 

terjadi dan diberitakan diberbagai media masa. Badan Pusat Statistik 

Republik Indonesia (BPS RI) dalam Statistika Kriminal tahun 2015 

melaporkan, tindak kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2012-2014 

berjumlah 1.008.560 kasus. BPS RI (2015) lebih spesifik melaporkan 

dari seluruh daerah di Indonesia, Jawa Tengah menduduki peringkat 

kelima daerah dengan tindak kejahatan terbanyak yaitu 15.993 kasus 

pada 2014. Tindak kejahatan yang dilakukan pun beragam seperti 

pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan, penculikan, 

mempekerjakan anak dibawah umur, pencurian, narkotika dan 

psikotropika, penipuan, penggelapan, korupsi serta kejahatan 

terhadap ketertiban umum (BPS RI, 2015). 

Salah satu tindak kejahatan yang mendapat perhatian khusus 

dari pemerintah, lembaga-lembaga hukum dan masyarakat dalam 

pemberantasannya ialah korupsi. Jenis-jenis korupsi yang dilakukan di 

Indonesia pun beragam, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti, suap-menyuap, 

penyalahgunaan jabatan, pemerasan, penggelapan yang kesemuanya 



2 
 

  

itu untuk keuntungan diri dan/atau kelompok sendiri (Kementerian dan 

Pendidikan dan Kebudayan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 

2011) . Korupsi memberikan dampak yang buruk terhadap ekonomi, 

sosial, kemiskinan, birokrasi pemerintahan, politik, demokrasi, 

penegakan hukum, pertahanan keamanan negara dan terhadap 

kerusakan lingkungan (Yanti, 2016). Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK, 2016) melaporkan dari tahun 2004 sampai 31 Agustus 2016 

telah menangani perkara tindak pidana korupsi (tipikor) sebanyak 813 

perkara dalam tingkat penyelidikan, 526 perkara dalam tingkat 

penyidikan, 435 perkara dalam tingkat penuntutan, 361 perkara dalam 

status inkrach, dan 386 perkara yang telah dieksekusi. 

Berbagai motif mendasari seseorang melakukan tindakan 

korupsi. Fabro, Grobler, dan Moerdyk (dalam Pillay, 2013) 

menjelaskan seseorang melakukan korupsi dipengaruhi oleh empat 

faktor yaitu kepribadian, keserakahan, nilai budaya, dan keluarga.  

Ogunleye dan Adebayo (2012) menyebutkan faktor seseorang 

melakukan tindakan korupsi dalam perspektif psikologi yaitu 

kecenderungan bawaan seperti kepribadian, dan lingkungan.  

Beberapa ahli tersebut memiliki kesamaan pendapat bahwa 

kepribadian menjadi faktor yang sangat berperan dalam seseorang 

dapat melakukan tindakan korupsi. Berdasarkan penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya didapati karakteristik kepribadian 

orang yang melakukan tindak korupsi yaitu kurang memiliki empati, 
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berfokus pada dirinya sendiri/egois, memiki kecenderungan 

menyalahkan orang lain, melakukan hal-hal untuk mencari sensasi, 

konformitas, menginginkan keuntungan secara instan, nekat, memiliki 

kebutuhan yang kuat akan kekuasaan, dan kecenderungan 

kepribadian sosiopat yaitu sering berbohong dan berbuat curang 

untuk mencapai tujuan-tujuannya (Fabro, Grobler, & Moerdyk dalam 

Pillay, 2013; Ogunleye & Adebayo, 2012). 

Wawancara yang dilakukan terhadap seorang narapidana kasus 

tipikor di lapas Kedungpane Semarang  berinisial S diperoleh 

gambaran yang serupa dengan pendapat para ahli mengenai 

kepribadian pelaku tipikor (wawancara, 27 November 2016). S 

memiliki kecenderungan manipulatif dan berbuat curang, hal tersebut 

ditunjukkan dari adanya upaya S dalam mengubah prosedur birokrasi 

untuk tukar-menukar tanah kas desa. S juga memiliki kecenderungan 

memandang dirinya pemimpin yang baik, ditunjukkan oleh S merasa 

yang ia lakukan adalah untuk kebaikan masyarakat meski ia 

mengetahui perbuatannya tidak sesuai prosedur.  

Gambaran kepribadian juga terungkap dari A yang merupakan 

seorang pejabat negara yang telah divonis hukuman penjara karena 

kasus korupsi melalui berbagai pemberitaan media masa. A memiliki 

kecenderungan menginginkan keuntungan secara instan dan berbuat 

curang untuk mencapai tujuannya. Hal itu ditunjukkan dalam fakta-

fakta persidangan bahwa A terlibat aktif dalam penggiringan anggaran 
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ke salah satu instansi dan meminta imbalan atas jasanya tersebut 

(Anggadha, 2013). A juga memiliki kecederungan untuk berbohong 

yang terlihat dari saat dalam persidangan keterangan yang berbelit-

belit, sering menjawab “kurang tahu” atau “tidak ingat”, dan menolak 

fakta-fakta di persidangan (Widianto, 2012). Selain itu, A cenderung 

manipulatif untuk mendapat keinginannya. A berhasil memengaruhi 

hakim untuk meringankan hukumannya saat vonis hukuman yang 

pertama dengan menggunakan identitas dirinya sebagai orang tua 

tunggal. A juga menampilkan diri sebagai sosok yang religius dengan 

selalu bertasbih saat menunggu persidangan dan jika ditanya 

mengenai vonis A menjawab "saya percayakan kepada Tuhan. Insya 

Allah akan menjawab semua” atau  "keluarga saya, anak saya juga 

mudah-mudahan dan doa-doa mereka itu enggak habis dan dijawab 

Allah”  (Rastika, 2013). A juga memiliki kecenderungan menonjolkan 

diri. Kencana yang merupakan adik tingkat A di kampus menceritakan 

mengenai A saat di kampus. 

"Iya, dia kakak kelas gue, gayanya selangit kalau ke kampus, 
berasa seleb banget. Petantang-petenteng, banyak gaya, 
pengen eksis banget. A juga selalu nampak kuliah dengan 
dandanan berbeda, juga selalu ditemani dengan tas-tas, 
pakaian yang bermerk tentunya harganya mahal. Pernah 
sekali kuliah bareng karena ada dosen tamu dari media 
Australia, nah disitu keliatan kalau dia nanya-nanya tapi kaya 
yang pengen eksis" (Kencana dalam Widianto, 2012).  
 

Karakteristik kepribadian narapidana tipikor yang diungkapkan 

para ahli serta yang terungkap melalui S dan A menunjuk pada apa 
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yang disebut oleh Paulhus dan Williams (2002) sebagai dark triad of 

personality. Dark Triad of Personality adalah istilah yang menunjuk 

kepada tiga karakterisitik kepribadian subklinis yaitu machiavellianism, 

subclinical narcissism, dan subclinical psychopathy (Paulhus & 

Williams, 2002).  Istilah subklinis dan klinis tidak berbeda secara 

kualitatif seperti dalam tipe perilaku, afeksi, hubungan interpersonal, 

dan kognitif, melainkan berbeda secara kuantitatif yaitu dalam 

tingkatan, intensitas, atau frekuensi (Saneka, 2013). Oleh karena itu, 

dark triad of personality memiliki karakterisitik yang sama gangguan 

kepribadian klinis yaitu cenderung manipulatif untuk mencapai 

tujuannya, memperdaya orang lain, menunjukkan kekuasaan, 

menonjolkan diri, mencari sensasi, nekat, emosi dingin dan melakukan 

perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab, hanya saja berbeda 

pada intensitas, tingkatan atau frekuensinya (Jacobwitz & Egan, 2006; 

Furnham, Richards, & Paulhus, 2013; Paulhus & Williams, 2002; 

Cooke & Michie, 2001; Saneka, 2013). 

Dark triad of personality menjadi penting untuk diteliti karena 

merupakan salah satu pendorong untuk seseorang berperilaku anti 

sosial termasuk salah satunya korupsi.  Zhao, Zhang, dan Xu (2016) 

mengatakan orang dengan dark triad of personality yang besar  

memiliki keyakinan akan keberuntung berlebihan yang membuat  

mereka mengabaikan akibat dari tingkah laku mereka dan 

menyepelekan kemungkinan akan adanya konsekuensi yang buruk 
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dari perilaku korupsi. Furnham, Richard, dan Paulhus (2013) juga 

mengungkapkan dark triad of personality yang dominan membuat 

orang menjadi cenderung kejam dan berusaha mencapai tujuan 

mereka dengan jalan pintas dan dengan cara apapun. Oleh karena 

itu, penting untuk mengetahui hubungan dark triad of personality 

dengan faktor-faktor lain yang kiranya dapat membantu mengontrol 

dark triad of personality sehingga tidak berkembang dan merugikan 

diri sendiri mau masyarakat luas. 

Ada beberapa faktor yang memengaruhi dark triad of personality 

yaitu jenis  kelamin (Jonason, Li, Webster & Schmitt, 2009; Ali & 

Premuzic, 2010), kemampuan mental yaitu  IQ, kecerdasan 

emosional, dan mind reading  (Paulhus & Williams, 2002; Petrides, 

Vernom, Schemer, & Veselka, 2011; Nagler, Reiter, Furtner, & 

Rauthmann, 2014), religiositas (Unterrainer, Ruttinger, Lewis, Anglim, 

Fink, & Kapfhammer, 2016; Lowicki & Zanjenkowski, 2015), dan 

lingkungan (Miller, Dir, Gentile, Wilson, Pryor, & Campbel, 2010; 

Paulhus, 2014). Di antara faktor-faktor tersebut, faktor kemampuan 

mental secara khusus kecerdasan emosional dan faktor religiositas 

menarik untuk diteliti lebih lanjut hubungannya dengan dark trad of 

personality. Hal itu disebabkan terdapatnya perbedaan antara  

penemuan-penemuan dalam beberapa penelitian. 

Pertama, penelitian mengenai kecerdasan emosional. Penelitian  

yang dilakukan oleh Vakola, Tsaousis, dan Nikolaou  (2004), 
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menyebutkan kecerdasaan emosi memiliki peranan penting dalam 

membentuk kepribadian seseorang menjadi baik ataupun buruk. 

Sejalan dengan itu, Brackett, Mayer, Warner (2004), menyebutkan 

seoserang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah 

cenderung memiliki perilaku yang menyimpang dan relasi sosial yang 

kurang baik dalam kesehariannya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Petrides, Vernom, Schemer,  dan Veselka (2011) justru menemukan 

hal berbeda bahwa kecerdasan emosional berhubungan positif 

dengan narcissim. Penemuan serupa diutarakan oleh Nagler, Reiter, 

Furtner, dan Rauthmann (2014) yang menemukan kecerdasan 

emosional berkaitan positif dengan narcissism dan psychopathy yaitu 

dalam aspek mengontrol emosi dan memanipulasi emosi. Selain itu, 

Davies dan Stones (2003) mengungkapkan machiavellianism memiliki 

inteligensi yang superior khusus dalam memahami orang dalam 

situasi sosial.  

Kedua, penelitian mengenai religiositas. Religiositas menjadi 

prediktor dari kesehatan mental dan perilaku prososial pada usia 

dewasa (Kendler, Liu, McCullough, Larson, & Prescott, 2003). 

Unterrainer, Ruttinger, Lewis, Anglim, Fink, dan Kapfhammer (2016) 

menemukan religiositas berkorelasi negatif dengan dark triad of 

personality. Disisi lain, Lowicki dan Zanjenkowski (2015) menemukan  

religiositas dengan orientasi ekstrinsik berkorelasi positif dengan 

narcissism. Ismail (2012) juga mengungkapkan ketamakan dan 
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keserakahan nampak pada religiusitas dengan orientasi ekstrinsik. 

Pengetahuan keagamaan yang baik, keyakinan terhadap agama dan 

ritual keagamaan hanya dijalankan untuk mencapai tujuan pribadi. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai hubungan kecerdasan emosional dan 

religiositas dengan dark triad of personality narapidana tipikor. Alasan 

lain yang melatar belakangi ketertarikan peneliti adalah keinginan 

memberikan kontribusi secara keilmuan dalam kaitannya dengan 

mengontrol dark triad of personality narapidana tipikor sehingga 

mereka tidak kembali lagi melakukan perbuatan-perbuatan melanggar 

hukum seperti korupsi.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, 

maka diajukan rumusan masalah yaitu apakah ada hubungan antara 

kecerdasan emosional dan religiositas dengan  dark triad of 

personality narapidana tipikor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara kecerdasan emosional dan religiositas dengan dark triad of 

personality narapidana tipikor. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dimanfaatkan sebagai salah satu referensi dalam 

bidang psikologi guna memahami kepribadian narapidana 

TIPIKOR. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam topik kajian 

kecerdasan emosional, religiositas, dan dark triad of personality. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi praktisi dalam menyusun 

program untuk mengontrol dark triad of personality narapidana 

TIPIKOR dalam kaitannya dengan  kecerdasan emosional dan 

religiositas.  

 


