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ABSTRAKSI 

 
Supermarket merupakan salah satu ciri dari adanya kehidupan yang 

modern serba cepat dan praktis. Ciri utama dari supermarket adalah melayani diri 
sendiri. Di dalam supermarket ini menyediakan berbagai macam kebutuhan 
manusia dari bahan makanan sampai alat komunikasi tersedia di sana.  
Karena ciri utama dari supermarket inilah yang membuat maraknya atau 
berkembangnya suatu tindak pidana pencurian di supermarket. Dengan adanya 
latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul Peranan Polisi Terhadap 
PenanggulanganTindak Pidana Pencurian di Supermarket (Studi Kasus di Polresta 
Tegal) dan perumusan masalahnya yaitu bagaimana peranan polisi terhadap 
penanggulangan tindak pidana pencurian di supermarket serta hambatan-
hambatan yang sering dialami atau terjadi dari penanggulangan tindak pidana 
pencurian di supermarket.  
 Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan 
secara kualitatif, spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, objek penelitian 
ini adalah dua kasus tindak pidana pencurian di supermarket yang ada di wilayah 
hukum kota Tegal, teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan 
wawancara, metode penyajian data berbentuk analisa dan teknik analisa data 
dilakukan secara sistematis serta disusun dalam bentuk laporan metode skripsi.  
 Mengenai peranan polisi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di 
supermarket dilakukan dengan dua cara yaitu penanggulangan secara preventif 
dan represif. Penanggulangan secara preventif dilakukan polisi dengan cara 
memberikan penyuluhan dan pembekalan kepada pegawai dan satpam untuk 
melakukan pengamanan atau menjaga keamanan di supermarket.  
Sedangkan penanggulangan secara represif dilakukan dengan cara menindak tegas 
semua tersangka pelaku tindak pidana di supermarket.  
 Hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam melakukan 
penanggulangan tindak pidana di supermarket dibagi dua oleh penulis berdasarkan 
hasil wawancara di Polresta Tegal. Hambatan internal adalah hambatan yang 
berasal dari dalam diri kepolisian sendiri, dalam hambatan ini biasanya mencakup 
tentang kurangnya jumlah personil dan dana yang dibutuhkan. Sedangkan 
hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar kepolisian, biasanya 
berasal dari pihak supermarket. Dalam hambatan eksternal biasanya karena 
kurang kompaknya supermarket-supermarket di kota Tegal untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana pencurian di supermarket.            

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini yaitu polisi lebih 
menekankan peranan ini dilakukan secara seimbang dengan tujuan dapat menekan 
tindak pidana pencurian di supermarket. Mengenai hambatan-hambatan yang ada 
baik pihak kepolisian maupun pihak supermarket harus terus meningkatkan 
kerjasama yang baik untuk mengatasi masalah yang ada. 
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