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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar, yang 

sedang dihadapi oleh masyarakat nasional maupun internasional pada 

saat ini. Korupsi sering dikaitkan dengan politik, dan sering dikaitkan 

dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, 

kesejahteraan sosial, juga dengan pembangunan nasional. Seperti juga 

terjadinya banyak tindak korupsi di tanah air kita, yang ibarat bagaikan 

sebuah warisan haram tanpa disertai surat wasiat. 

Fenomena korupsi sudah tumbuh dan mengakar sejak lama pada 

tiap-tiap negara, karena itu di berbagai belahan dunia tindak pidana 

korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih, dibanding dengan tindak 

pidana lainnya. Hal tersebut dapat terjadi, karena korupsi merupakan 

salah satu tindak pidana yang menjadi musuh semua bangsa di seluruh 

dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi, karena mengingat dampak 

negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana ini. Juga dampak yang 

ditimbulkan, dapat menyentuh pada berbagai bidang kehidupan. Hal ini 

seperti dijelaskan oleh Kartono (2011, h.89) bahwa perbuatan korupsi 

sangat merugikan bangsa dan negara. Sampai dengan saat ini korupsi 

merupakan bahaya latent dan ditanggapi secara serius baik oleh 

pemerintah sendiri, maupun oleh bagian-bagian dari masyarakat kita. 

Kasus korupsi telah dilakukan oleh beberapa pejabat negara, 

seperti yang dikutip dalam situs www.antaranews.com pada tanggal 7 

http://www.antaranews.com/
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Februari 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali 

menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka dugaan korupsi 

penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Menteri Kebudayaan 

dan Pariwisata periode 2008-2011. Selain itu, seperti yang dikutip dalam 

situs www.radarjogja.co.id pada tanggal 6 Februari 2015, kasus dugaan 

korupsi dana bergulir Penumbuhkembangan Ekonomi Berbasis 

Kewilayahan (PEW) di Pemkot Jogja. Indikasi ini terlihat karena dalam 

perkara ini, tersangkanya tunggal atau tidak ada keterlibatan orang lain. 

Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Penyidik menegaskan, 

dalam kasus koruspi kali ini, tidak ada tersangka tambahan. 

Kasus korupsi lainnya adalah dilakukan oleh 5 Anggota DPRD 

Cirebon (http://news.liputan6.com) pada tanggal 6 Februari 2015, 

Penyidik Kejaksaan Agung gerak cepat dalam mengungkap dugaan 

korupsi dana bantuan sosial (bansos) dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) Cirebon, Jawa Barat, tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012. 

5 Anggota DPRD Cirebon diperiksa. Kasus lainnya diungkap dalam 

situs http://news.okezone.com pada tanggal 28 Januari 2015, sebanyak 

14 mantan anggota DPRD Kota Semarang periode 1999 -2004 dituntut 

hukuman penjara antara dua sampai dengan empat tahun dalam perkara 

asuransi fiktif Tahun 2003. Mereka dituntut melanggar Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 

Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 

KUHPidana. 

Berdasarkan data-data di atas dapat diketahui bahwa kasus 

korupsi dilakukan oleh berbagai kalangan dari pejabat pemerintah, 

http://www.radarjogja.co.id/
http://news.liputan6.com/read/2171166/kejagung-periksa-5-anggota-dprd-terkait-kasus-korupsi-bansos
http://news.okezone.com/
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seperti Menteri, Pemerintah Kota, dan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan data ini maka diketahui pula 

bahwa pejabat tersebut telah menyalahgunakan wewenang jabatannya 

untuk kepentingan pribadi, hal ini menunjukkan bahwa pejabat tersebut 

telah melanggar sumpahnya sebagai pejabat karena semestinya mereka 

melaksanakan tugas untuk kepentingan rakyat. Selain itu, mereka 

sebagai pemimpin, mengemban amanat rakyat untuk menjalankan roda 

pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan rakyat dan 

kemakmuran rakyatnya bukan memerkaya diri. Pejabat yang melakukan 

korupsi dapat dipertanyakan tentang moralitasnya, hal tersebut karena 

mereka telah melanggar atau telah melakukan hal kecurangan. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali dan Asrori (2010, h.136), 

moral merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang 

harus dipatuhi, merupakan standar baik-buruk. Perilaku moral 

diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai penuh keteraturan, 

ketertiban, dan keharmonisan. Budiningsih (2008, h.24) mengatakan 

bahwa moralitas terjadi apabila seseorang mengambil sikap yang baik 

karena ia sadar akan kewajiban dan tanggungjawabnya dan bukan 

karena ia mencari keuntungan. 

Korupsi di tingkat Pemerintahan Desa, kebanyakan adalah 

terjadinya tindak suap menyuap. Hal tersebut seperti hasil wawancara 

dengan beberapa warga masyarakat RT 01/ RW VI desa Gubug, 

Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, yang mengatakan bahwa 

mengurus surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga 

(KK) harus membayar biaya di luar ketentuan. Minta surat keterangan 
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atau legalisir surat, Perangkat Desa akan menarik sejumlah uang dengan 

alasan sebagai biaya administrasi. Masyarakat sendiri dengan suka rela 

akan menambah beaya, asal urusan cepat terselesaikan. Demikian juga 

Perangkat Desa akan menarik sejumlah uang, dengan alasan sebagai 

biaya administrasi. Masyarakat tidak sadar, bahwa yang dilakukannya 

itu telah mendukung adanya suatu tindak korupsi. Mereka hanya 

berfikir, lebih baik memberi uang asal urusan cepat terselesaikan. Faktor 

kesempatan adalah merupakan faktor yang paling dekat terhadap 

perilaku korupsi, dan faktor inilah yang paling baik untuk dapat 

memprediksi adanya perilaku korupsi. 

Fenomena korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di atas 

dijelaskan melalui pendapat Arrigo dan Claussen (dalam Muluk, 2010, 

h.125) yang mendefinisikan korupsi sebagai mengambil atau menerima 

suatu keuntungan buat diri sendiri yang tidak sah secara hukum 

dikarenakan individu tersebut mempunyai otoritas dan kekuasaan. Jadi 

jelas dalam pengertian ini segala bentuk penggelapan, pencurian 

terhadap dana publik untuk menguntungkan diri sendiri adalah 

perbuatan korupsi, termasuk juga dalam pengertian ini ketika seseorang 

menerima gratifikasi, suap dari orang lain supaya kepentingan orang 

yang memberikannya didahulukan (kepentingan publik diabaikan), jadi 

otomatis pelaku korupsi tersebut bersikap tidak adil buat orang lain atau 

publik. Inti dari perbuatan korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan 

publik (abuse of political power or authority). 

Sebenarnya tindak kejahatan korupsi bisa dikategorikan dalam 

dua tipe. Pertama adalah korupsi secara structural, yaitu suatu tindak 
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kejahatan dalam kategori criminal yang melibatkan wewenang atau 

kekuasaan. Umumnya pelaku korupsi tipe ini adalah para pejabat 

pemerintah. Kedua adalah korupsi secara kultural atau berkaitan dengan 

tradisi, perilaku dan pola pikir masyarakat yang mendukung tumbuh 

suburnya korupsi di negeri ini, dan para pelakunya adalah masyarakat 

pada umumnya. Tindak pidana korupsi secara struktural bisa diantisipasi 

dengan cara-cara structural pula. Seperti penetapan undang-undang anti 

korupsi, penangkapan para koruptor serta kampanye-kampanye yang 

dilakukan oleh pemerintah. Sementara tindak pidana korupsi yang 

dikategorikan secara kultural dapat diantisipasi melalui gerakan 

penyadaran. Masyarakat harus disadarkan akan bahaya korupsi dan 

bagaimana kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan yang tidak 

berperikemanusiaan ini (Mu’arif, 2008, h.201). 

Pertanyaannya adalah mengapa orang menyalahgunakan 

kekuasaannya tersebut untuk kepentingan pribadinya? Secara psikologis 

jawaban tersebut dapat ditelusuri dari hal-hal yang mendasari orang 

berperilaku dalam suatu konteks tertentu. Menurut pandangan teori 

behavioris, tingkah laku seseorang adalah fungsi dari lingkungannya. 

Tingkah laku yang tampak adalah semata-mata hasil respons seseorang 

terhadap stimulus dari lingkungannya. Misalnya seseorang berperilaku 

ikut antrian, kalau tidak ikut antri maka akan menerima konsekuensi 

tidak menyenangkan dalam bentuk hukuman dan sangsi. Begitu pula 

sebaliknya, kalau seseorang ikut antri akan menerima konsekuensi 

menyenangkan (dalam bentuk hadiah, pujian dan seterusnya). Pola 

tingkah laku akan stabil mengikuti logika konsekuensi dari imbalan dan 
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hukuman ini. Pandangan ini dianggap terlalu pasif, sehingga timbul 

pandangan lain yang bernama socio-cognitive approach, di mana 

menambahkan selain ditentukan oleh mekasinme imbalan-hukuman dari 

lingkungan yang terkesan sederhana, individu akan bertingkah laku juga 

ditentukan oleh struktur kognitif yang banyak dipelajari melalui proses 

sosial. Teori yang lain, teori kepribadian, menambahkan bahwa individu 

adalah insan yang mempunyai sifat-sifat (traits) unik tertentu yang 

membedakan satu orang dengan orang yang lainnya (Muluk, 2010, 

h.126). 

Lebih lanjut Muluk (2010, h.126) mengatakan bahwa dalam 

kasus korupsi, secara psikologis tentunya menjadi jelas bahwa perbuatan 

menyalahgunakan wewenang tersebut bisa saja terjadi karena individu 

tersebut sudah mempunyai kecenderungan untuk berbuat curang. 

Mengacu pada pendapat ini, maka diketahui pula bahwa perilaku 

korupsi terjadi karena individu telah memiliki sikap yang mendukung 

terhadap korupsi. Sikap positif tersebut dapat menjadi kecenderungan 

dalam melakukan korupsi. Seperti yang dikatakan oleh Harlen (dalam 

Djaali, 2007, h.114), bahwa sikap merupakan kesiapan atau 

kecenderungan seseorang untuk bertindak dalam menghadapi suatu 

objek atau situasi tertentu. 

Pendapat Muluk (2010, h.126) dan Harlen (dalam Djaali, 2007, 

h.114) di atas berarti pula bahwa perilaku tertentu dapat dijelaskan 

melalui sikap yang telah mendahuluinya. Seperti yang dikemukakan 

oleh Wicker, dkk., (dalam Azwar, 2010a, h.15) bahwa sebagian di 
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antara hasil-hasil penelitian memperlihatkan adanya indikasi hubungan 

yang kuat antara sikap dan perilaku. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wismanto (2001, h.6) 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara sikap dengan perilaku 

sebesar 0,366. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa variansi perilaku 

13,39% dapat dijelaskan dari sikap orang yang berperilaku tersebut. 

Hasil ini relatif kecil, hal ini kemungkinan disebabkan bahwa antara 

sikap dan perilaku tidak berhubungan secara langsung. Hasil penelitian 

yang dilakukan Wismanto tersebut juga menemukan bahwa tidak selalu 

ada hubungan antara sikap dan perilaku. Hal ini ditunjukkan dari 31 

hasil penelitian, terdapat empat (12,9%) hasil penelitian yang 

memberikan kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara sikap dan 

perilaku. 

Berdasarkan hasil penelitian Wismanto (2001, h.6) di atas 

menunjukkan bahwa sikap dapat berhubungan dengan perilaku, namun 

demikian tidak selalu berhubungan. Dalam hal ini tidak berarti sikap 

seseorang yang negatif terhadap korupsi, dirinya tidak akan melakukan 

korupsi. Banyak pejabat di berbagai tingkatan sering mengecam dan 

mengutuk adanya korupsi, namun kenyataan mereka juga melakukan 

tindak korupsi. Karena itu tidak mengherankan apabila muncul pada 

berita di Suara Merdeka hari Sabtu tanggal 5 April 2014, bahwa 

Kejaksaan Negeri Purwodadi akan melakukan pemeriksaan terhadap 16 

Kepala Desa serta Pengurus Organisasi Masyarakat setempat selaku 

pelaksana dalam projek Percepatan Pembangunan Infrastruktur 

Pedesaan (PPIP) pada tahun 2013. Pemeriksaan tentang permasalahan 
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tersebut, adalah terkait adanya perkara dugaan pemotongan dana projek, 

yang diduga telah masuk ke dalam kantong pribadi masing-masing. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat 

RT 01/ RW VI desa Gubug, Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, 

menunjukkan bahwa masyarakat sendiri yang bersedia menambah biaya 

dalam pengurusan adminsitrasi (seperti KTP, KK, dan lainnya), asal 

urusan cepat terselesaikan. Demikian juga Perangkat Desa akan menarik 

sejumlah uang tambahan, dengan alasan sebagai biaya administrasi. 

Padahal biaya tambahan tersebut sebenarnya tidak terdapat dalam 

aturan, melainkan inisiatif dari petugas perangkat desa yang 

bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa 

sikap korupsi di tingkat Pemerintahan Desa bisa berasal dari masyarakat 

sendiri dan bisa juga berasal dari Perangkat Desa. Perangkat Desa 

memberikan sinyal, kalau urusan ingin cepat selesai harus ada biaya 

tambahan. Tentu saja masyarakat yang menginginkan urusannya cepat 

selesai, akhirnya akan memberikan biaya tambahan seperti yang telah 

ditentukan. Hal ini mengakibatkan terjadi suatu kebiasaan pada 

masyarakat, bahwa akan selalu memberikan imbalan tanpa adanya 

permintaan ataupun paksaan dari pihak lain. 

Sikap seseorang tidak muncul dengan sendirinya, melainkan 

terdapat berbagai faktor yang memengaruhinya. Azwar (2010a, h.30-38) 

mengemukakan faktor-faktor yang memengaruhi sikap, di antaranya 

adalah pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, 

pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan agama, 

dan pengaruh faktor emosional. 
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Pada faktor lembaga pendidikan dan agama, Azwar (2010a, h.35) 

mengatakan bahwa lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai 

suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap 

dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral 

dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah 

antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, diperoleh 

dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya. 

Dikarenakan konsep moral dan ajaran agama sangat menentukan sistem 

kepercayaan maka tidaklah mengherankan kalau pada gilirannya 

kemudian konsep tersebut ikut berperan dalam menentukan sikap 

individu terhadap suatu hal. 

Mengacu pada faktor lembaga pendidikan dan agama dari 

pendapat Azwar (2010a, h.35) tersebut di atas, maka yang akan menjadi 

variabel bebas adalah moralitas. Ali dan Asrori (2010, h.136) 

mengatakan bahwa moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai 

tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral merupakan 

kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam 

hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moral 

merupakan standar baik-buruk yang ditentukan bagi individu oleh nilai-

nilai sosial budaya di mana individu sebagai anggota sosial. Moralitas 

merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam 

kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, adil dan seimbang. 

Perilaku moral diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai 

penuh keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan. Budiningsih (2008, 

h.24) mengatakan bahwa moralitas terjadi apabila seseorang mengambil 
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sikap yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggungjawabnya 

dan bukan karena ia mencari keuntungan. 

Berdasarkan uraian Budiningsih (2008, h.24) di atas 

menunjukkan bahwa idealnya seseorang yang memiliki moralitas dapat 

bersikap baik dan memiliki kesadaran akan kewajiban dan 

tanggungjawabnya, dan bukan karena ia mencari keuntungan. Pendapat 

tersebut tidak sejalan dengan pendapat Muluk (2010, h.126) yang 

memertanyakan, “mengapa orang yang katanya baik-baik ternyata 

korupsi juga?”. Sebagai contoh, salah satu partai politik di Indonesia 

yang memenangkan pemilihan umum (pemilu) dua periode pada tahun 

2004 sampai dengan tahun 2014. Pada saat kampanye menggaungkan 

slogan “katakan tidak pada korupsi”, namun faktanya terdapat beberapa 

anggota dari partai politik tersebut yang terjerat hukum (yang ditangkap 

oleh komisi pemberantasan korupsi) karena tersangkut masalah korupsi. 

Mengacu pada perbedaan pendapat Budiningsih (2008, h.24) dan 

Muluk (2010, h.126) di atas, muncul pertanyaan “apakah ada hubungan 

antara moralitas dengan sikap terhadap korupsi?”. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini perlu adanya suatu pembatasan masalah, agar 

permasalahan yang dibahas tidak terlalu meluas sehingga dapat 

diperoleh hasil yang maksimal. Adapun untuk pembatasan masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini, hanya terbatas pada moralitas dan sikap 

Perangkat Desa terhadap korupsi. Berdasarkan latar belakang serta 

pembatasan masalah tersebut, maka diadakan penelitian dengan judul 

“Hubungan antara Moralitas dengan Sikap terhadap Korupsi pada 

Perangkat Desa di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara moralitas dengan sikap terhadap korupsi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

sumbangan ilmu di bidang Psikologi Sosial dan Psikologi Politik 

khususnya yang berkaitan dengan moralitas dan sikap terhadap 

korupsi. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

masyarakat secara umum dan bagi pihak-pihak terkait (pemerintah) 

mengenai moralitas dan sikap terhadap korupsi. 


