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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mengatur segala 

kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah yang dapat dipaksakan 

keberlakuannya dengan cara menjatuhkan suatu sanksi pidana kepada 

pelanggarnya. Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu pemahaman 

yang sering timbul dari berbagai sisi yang  berbeda sehingga banyak orang 

mengansumsikan pendapat tentang suatu kejahatan itu berbeda antara satu 

dengan yang lainnya. Pembuat aturan di negara ini menerapkan peraturan 

yang berlaku terhadap tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang 

disertai dengan ancaman hukuman. Suatu perbuatan yang dibentuk atas 

dasar kejahatan dan atau pelanggaran dapat dirumuskan dalam undang-

undang lantaran pembuat undang-undang menanggap bahwa perbuatan itu 

dapat membahayakan suatu kepentingan hukum.  

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaedah dalam 

suatu kehidupan bersama, yaitu keseluruhan peraturan tentang tingkah laku 

yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, dan pelaksanaannyadiancam 

dengan sanksi. Hukum bukan merupakan suatu tujuan, tetapi sarana atau 

alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya nono yuridis dan berkembang 
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karena rangsangan dari luar hukum. Factor dari luar hukum itulah yang 

membuat hukum itu dinamis1. 

Berdasarkan kehidupan sehari-hari bahwa manusia sering 

dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri 

dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk 

mempertahankan status diri. Terhadap kebutuhan yang mendesak 

pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering 

dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan 

atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif 

yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik. 

Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu 

diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang berbuat sampai ada 

ketidakseimbangan.  

Undang-undang telah memberikan perlindungan atas kepentingan 

hukum. Salah satunya perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum 

pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan 

masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Agar 

sikap dan perbuatannya tidak merugikam kepentingan dan hak orang lain, 

hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan tertentu sehingga 

manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka 

mencapai dan memenuhi kepentingan itu.  

                                                           
1 Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, hal. 40-

41 
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Tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana yaitu tindak 

pidana penggelapan, yang dapat diartikan suatu tindak pidana yang 

berhubungan dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Dalam melindungi 

dari harta kekayaannya korban, maka KUHP menempatkan perbuatan yang 

dapat menimbulkan kerugian kepada harta kekayaan seseorang yang diatur 

dalam buku II KUHP.  

Seiring berkembangnya zaman, kejahatan penggelapan pada saat ini 

cukup meresahkan masyarakat seiiring dengan perkembangan zaman yang 

cukup modern baik dari segi teknologi yang canggih, dan didukung dengan 

jaringan yang luas maupun pemikiran pelaku untuk melakukan tindak 

kejahatan yang menghalalkan berbagai cara yang berakibat pada kerugian 

yang diderita oleh seseorang yang menjadi korban kejahatan. Terlihat 

bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang tidak ada 

habisnya, dikarenakan penggelapan sangat erat kaitannya dengan interaksi 

sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tindak pidana 

penggelapan diatur dalam buku kedua Bab XXIV Pasal 372-377 KUHP. 

Penggelapan dengan segala macam bentuknya merupakan suatu jenis tindak 

pidana yang cukup berat apabila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan 

pengaruhnya terhadap masyarakat. 

Penjatuhan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum 

pidana materil. Namun demikian, dalam dimensi kemasyarakatan dan 

kenegaraan, hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik dibidang 

politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (hankam). Dalam 
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hal ini penjatuhan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, 

keamanan, keadilan serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar 

dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi 

tindak pidana2.  

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu tindak pidana 

yang banyak terjadi saat ini, karena pelaku tindak pidana ini dapat dilakukan 

oleh oknum siapa saja. Salah satu fakta yang terjadi adalah kasus 

penggelapan mobil rental yang ada di Kota Semarang dimana seorang 

tersangka melakukan penggelapan milik mobil rental. Dalam kejadian ini 

pelaku bermodus meminjam mobil rental di tempat suatu perusahaan rental 

mobil kemudian pelaku menggadaikan mobil rental tersebut ke orang lain. 

Mirisnya lagi tersangka berpura-pura melakukan aksi kejahatannya dengan 

meminjam mobil rental secara bertahap untuk alasan keperluan proyek yang 

ada di jalan tol ruas Bawen-Solo. 

Kecenderungan usaha untuk mencapai kesejahteraan material 

dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat mulai 

tampak, sehingga dapat memunculkan pelanggaran dan pemanfaatan yang 

dilakukan oknum secara illegal dan mengabaikan hak orang lain dan norma 

yang berlaku. Tindak pidana penggelapan dapat membawa sisi negative 

yaitu dalam pelanggaran hak sosial yang mempengaruhi nilai sosial yang 

ada. 

                                                           
2 Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 35 
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Melihat kenyataan yang ada dalam Putusan Nomor 

66/pid.B/2018/PN Kdl. Bahwa terdakwa meminjam sebuah mobil oleh 

korban untuk melakukan kepentingannya itu sendiri dengan menjaminkan 

mobil tersebut ke tempat karaoke karena terdakwa tidak bisa membayarnya. 

Berdasarkan kasus tersebut yang memperhatikan Pasal 372 KUHP dan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta 

perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka hakim menjatuhkan 

pidana terhadap terdakwa. Bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan 

tindak pidana penggelapan dan terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara 1 tahun 3 bulan dengan barang bukti 1 unit kendaraan mobil merk 

Ertiga tahun 2013 warna abu-abu.  

Putusan kedua Nomor 19/pid.B/2014/PN Kdl. Bahwa pada putusan 

ini terdakwa merental atau menyewa mobilnya dalam kepentingannya itu 

sendiri dengan alasan untuk melakukan usaha dibidang kayu, namun setelah 

7 hari mobil tersebut dipinjam oleh terdakwa tidak dikembalikan, dan 

ternyata mobil itu digadaikan di daerah magelang. Berdasarkan kasus 

tersebut terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan dan 

terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 9 bulan dengan barang bukti 

1 lembar FC STNK mobil Daihatsu grandmax, 2 lembar FC BPKB mobil 

Daihatsu grandmax, dan 1 lembar surat keterangan dari BPR weleri. 

Putusan ketiga Nomor 162/Pid.B/2013/PN Kdl bahwa pada putusan 

ini terdakwa datang kerumah korban untuk menyewa atau merental 1 unit 

mobil Nissan X-Trail untuk keperluan usaha, karena sebelumnya terdakwa 
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dan korban sudah kenal cukup lama. Namun beberapa saat kemudian 

terdakwa kembali menyewa 1 unit mobil terios kepada korban, seiiring 

waktu terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang sewa 

mobil atau mengembalikannya tersebut kepada korban. Dan ternyata mobil 

tersebut dipindah tangankan oleh terdakwa guna dioper kreditkan. 

Berdasarkan kasus tersebut terbukti secara sah melakukan tindak pidana 

penggelapan dan terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 

bulan 15 hari dengan barang bukti 1 lembar kertas tanda terima atas nama 

penyewa bambang widagdo menyewa mobil Nissan X-Trail dan 1 lembar 

kertas tanda terima atas nama penyewa mobil terios.  

Berdasarkan 3 putusan kasus tindak pidana penggelapan beberapa 

terdakwa melakukan perbuatannya sama namun hukuman yang diberikan 

berbeda-beda. Dalam menentukan berat ringannya hukum yang wajib 

dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya 

tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu. Peniliannya 

yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau tidak 

sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Dapat pula 

dikatakan bahwa perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat. 

Karena itu, ketentuan dalam pidana yang menjadi tolak ukurnya adalah 

kepentingan masyarakat secara umum.  

Menurut Bambang Waluyo, penjatuhan pidana bukan semata-mata 

sebagai pembalas dendam yang paling penting adalah pemberian bimbingan 

dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada 
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terpidana itu sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota 

masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang 

bukan lagi sebagai penjaraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi 

dan reintegrasi soaial. Kosepsi itu di Indonesia yang disebut 

pemasyarakatan3. 

Berdasarkan teori keadilan hakim dalam memutuskan suatu perkara 

pidana harus melihat teori keadilan bermatabat kehendak kuat untuk 

memanusiakan manusia.  

Dalam dimensi kemasyarakatan, implementasi kemandirian dan 

kebebasan hakim bertujuan agar masyarakat, terutama para pencari 

keadilan mereka diberikan akses yang seluas-luasnya agar dapat 

dengan mudah dan leluasa mengakses informasi pengadilan 

(putusan pengadilan). Putusan pengadilan ini dilakukan dan 

diprakasai oleh Mahkamah Agung belakangan ini adalah wujud 

konkret dari implementasi kemandirian dan kebebasan hakim yang 

berdimensi nilai pendidikan4. 

 Undang-undang juga menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah 

kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan adalah berdassarkan pancasila, demi 

terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia5. 

Ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 ayat (1) 

tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa putusan pengadilan 

selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu 

                                                           
3 Ibid., hlm 3 
4 Dahlan Sinaga, 2015, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam 

Negara Hukum Pancasila, Bandung: Nusa Media, hlm. 222 
5 Waluyadi, 1999, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Bandung: Mandar Maju, hlm. 113 
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dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum 

tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili6. 

Tindak pidana penggelapan dalam hal pemberatasannya harus 

dituntut dengan cara yang sesuai di KUHP, yang melibatkan potensi yang 

ada di masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. 

Aparat penegak hukum dapat dikatakan sebagai aparat negara, yang 

berwenang melakukan pemeriksaan perkara pidana adalah aparat 

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Jaksa dan hakim itu sendiri 

mempunyai tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.. Jadi seorang hakim dalam menentukan 

berat ringannya dalam menjatuhkan putusan mewujudkan rasa keadilan 

masyarakat dalam situasi yang demikian, peranan hakim mutlak diperlukan 

mengingat hanya hakimlah yang selalu bergulat dengan peristiwa-peristiwa 

konkrit yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang ke semuanya itu 

minta kepada hakim untuk diputuskan sesuai dengan rasa keadilan anggota 

masyarakat tersebut7.  

Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa di sidang permusyawaratan, 

setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis 

terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan8. Karena disini hakim lah yang sangat berpengaruh 

                                                           
6 Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 
7 Waluyadi, Op.cit., hlm. 121 
8 Op.cit, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009  
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terhadap suatu perkara dalam memutuskan vonis terhadap terdakwa dengan 

melihat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi.  

Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan 

dalam kerangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan maupun dengan kode etik tanpa membeda-

bedakan orang seperti halnya yang diatur dalam lafal sumpah seorang 

hakim, karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan 

hukum dan hakim9. 

Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-

undang terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepada 

hakim di depan pengadilan. Hakim yang merupakan kewenangan mengadili 

setiap perkara yang ditangani harus memeriksa secara adil dan 

mempertimbangkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di 

suatu persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang 

jelas, termasuk didalamnya dalam menentukan berat ringannya pidana 

penjara bagi pelaku. 

Berdasarkan fakta-fakta hukum sesuai dengan uraian diatas, maka penulis 

tertarik untuk menindaklanjuti dalam sebuah skripsi yang berjudul: 

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS BERAT 

RINGANNYA PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 

(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI KENDAL)” 

                                                           
9 Dahlan Sinaga, 2015, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam 

Negara Hukum Pancasila, Bandung: Nusa Media, hlm. 283 
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B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian masalahnya, dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya 

pidana terhadap kasus tindak pidana penggelepan? 

2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan hakim dalam menjatuhkan 

sanksi terhadap tindak pidana penggelapan ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam 

menentukan berat ringannya pidana terhadap kasus tindak pidana 

penggelepan. 

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan. 

D. Manfaat Penelitian  

Kegunaan penelitian yang digunakan penulis yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

di bidang ilmu hukum pidana  

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menambah 

pengetahuan 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat 

penegak hukum, instansi, pihak-pihak terkait dalam masyarakat umum, 

serta menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca. Penulis juga 

berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat atau masukan bagi 

hakim. 

E. Metode penelitian  

Penelitian ini merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsistensi 

yang berada di lapangan. 

Selanjutnya untuk memperoleh bahan-bahan atau data yang diperlukan 

dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan 

cara atau metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan perumusan masalah dengan tujuan penelitian, maka 

metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses 

pemahaman peneliti atas perumusan masalah yang ada untuk 

mengkontruksikan sebuah gejala hukum yang komplek dan holistik10. 

                                                           
10 Petrus Soerjowinoto dkk, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Fakultas Hukum 

Universitas Katolik  Soegijapranata, hlm. 19 
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Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati11. Beberapa 

pertimbangan menurut Lexy J. Moleong mengenai metode kualitatif : 

Pertimbangan orang melakukan metode kualitatif yaitu metode 

kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila berhadapan dengan 

kenyataan secara ganda, metode kualitatif menyajikan hakikat 

secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden, dan 

yang terakhir bahwa metode kualitatif lebih peka yaitu dapat 

disesuaikan dengan penajaman yang mempunyai banyak pengaruh 

secara bersama dan terhadap pola-pola kehidupan yang dihadapi12.  

 

 

 

2. Spesifikasi Penelitian  

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan 

menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan putusan dan tindak pidana Penggelapan. 

Kemudian menganalisis permasalahan dari penelitian tersebut dengan 

berdasarkan pada peraturan yang ada.  

3. Objek Penelitian  

Objek pada penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan 

dengan Pertimbangan Putusan Hakim mengenai perkara Tindak Pidana 

Penggelapan. Elemen penelitiannya adalah Hakim, 3 berkas putusan 

yang berkaitan dengan kasus tindak pidana penggelapan yang diputus 

                                                           
11 Lexy J. Moleong, 2009, Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

hlm.9 
12 Ibid., hlm. 5 
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oleh Pengadilan Negeri Kendal dan peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.  

4. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : 

a. Studi Kepustakaan  

Teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan 

mencatat data yang diperoleh dari berbagai buku hukum, arsip-arsip, 

dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan 

pustaka sebagai berikut :  

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari norma-norma dasar, sesuai dengan perumusan 

masalah, maka undang-undang yang digunakan sebagai acuan 

adalah : 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

c) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat membantu 

menganalisis bahan hukum primer antara lain literatur atau 

buku-buku mengenai putusan hakim, perkara tindak pidana 
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penggelapan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

penetapan pidana.  

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang dari bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus 

hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.  

b. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan 

komunikasi13. Metode yang diperoleh dalam melakukan wawancara 

maka pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal maka 

mengenai hal penelitian ini peneliti akan mempersiapkan terlebih 

dahulu daftar pertanyaan untuk ditanyakan seacara langsung 

mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana 

penggelapan. Peneliti akan melakukan wawancara kepada 3 orang 

hakim di Pengadilan Negeri Kendal. 

c. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Dalam metode penyajian data, semua data yang terkumpul dan 

berhasil dikumpulkan akan melalui tahap pengolah data. Data yang 

diperoleh diperiksa, diteliti dengan penyusunan melalui Editing. 

Didalam tahap editing kegiatan yang dilakukan yaitu memeriksa 

serta meneliti data yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah 

                                                           
13 Muslin Absurrahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Malang: UMM Press, hlm. 

114 
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hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya 

berdasarkan fakta yang ada. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisa yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, 

yaitu penafsiran dan analisis yang didasarkan pada konsep, teori, asas 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diangkat mengenai pertimbangan putusan hakim 

tindak pidana penggelapan. Selanjutnya mengambil kesimpulan dari 

analisa tersebut.  

F. Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran yang lebih terarah dan sistematis, 

hasil penelitian ini perlu disusun secara runtut dalam bab perbab. Adapun 

sistematika penulisan hukum ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitan dan 

sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA yang berisi Tinjauan Umum 

Mengenai Pengertian Hakim, Kewenangan Hakim, Pertimbangan Hakim, 

Putusan Hakim, Tindak Pidana Penggelapan 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang 

berisi Profil Pengadilan Negeri Kendal, apa saja pertimbangan hakim dalam 

menentukan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana 
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penggelapan serta hambatan hakim dalam menjatuhkan perkara tindak 

pidana penggelapan.  

BAB IV PENUTUP yang berisi simpulan dan saran penulis 

terhadap permasalahan atau perumusan masalah yang diangkat dalam 

skripsi.  

Pada bagian akhir skripsi akan dilampirkan Daftar Pustaka dan 

berkas-berkas yang terkait dengan Penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




