
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Tentang Korupsi 

Menurut Andi Hamzah busuk, buruk., bejat, tidak jujur; dari kesucian, 

kata-kata atau ucapan yang menghiha atau memfitnah 3.  

 Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-

mana. Sejarah pembuktian bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada 

masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang, 

berubah sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman. 

Menurut Pius Abdillah dan Anwar Syarifudin dalam kamus Bahasa 

Indonesia korupsi adalah perbuatan buruk seperti menggelapkan uang, 

penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Jadi secara etimologis, kata korupsi 

berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar, menjadi 

penyelewengan, busuk.4 

Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 26 tahun 1999 tentang 

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. Pengertian korupsi adalah sebagai berikut : "Korupsi adalah 
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b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan  

c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana  

d) Unsur melawan hukum 

Jika dikaitkan dengan masalah yang diteliti tentang sistem pembuktian 

terbalik dalam tindak pidana korupsi. Berarti tindak pidana korupsi sesuai 

dengan Undang-undang dan juga sesuai dengan pendapat para pakar 

hukum khususnya hukum pidana,sebab tindak pidana korupsi merupakan 

tindakan atau perbuatan yang diiarang oleh suatu aturan hukum dan layak 

untuk dipidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, penulis 

semakin kuat ingin meneliti mengapa sistem pembuktian terbalik tidak 

segera digunakan. 

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

 
Tindak pidana merupakan perilaku atau tindakan yang melanggar 

hukum terutama hukum pidana, sedangkan korupsi merupakan 

perbuatan busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak 

bermoral dll. Jadi bisa disimpulkan tindak pidana korupsi adalah 

perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berhubungan dengan 

perbuatan busuk, tidak jujur, dapat disuap. 

Sedangkan menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 

2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat 

berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang dapat didasarkan kepada 

dasar-dasar pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan 

dengan suatu motivasi. 



 

Sistem atau teori berdasarkan Undang-undang secara negatif, 

hat tersebut dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP, yang 

berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah la memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya". 

Sistem pembuktian terbalik adalah suatu sistem pembuktan 

yang dibebankan kepada terdakwa, yakni terdakwa yang mempunyai 

hak untuk membuktikan bahwa la tidak melakukan tindak pidana 

korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta 

bendanya clan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda 

setiap orang.9 

Sedangkan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 

Pasa1 37 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah : 

a. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa la tidak 

melakukan tindak pidana korupsi 

b. Dalam hak terdakwa dapat membuktikan bahwa la tidak 

melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut 

dipergunakan sebagai hal yang menguntungkannya. 
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Baharuddin Loppa, 2001, Kejahatan Korupsi dan Penegak Hukum, Jakarta, Kompas, hal 63 

 



 

c. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta 

benda dan harta benda istrinya atau suami, anak-anak dan harta 

benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai 

hubungan dengan perkara yang bersangkutan. , 

d. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan 

yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber 

penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat digunakan 

untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah 

melakukan tindak pidana korupsi. 
e. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam butir a,b,c, dan d 

penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwan 10 

 
Sistem yang selama ini terus digunakan dalam sidang pengadilan 

terutama sidang yang mengadili perkara korupsi dirasa kurang efisien 

dan kurang bisa diharapkan menyelesaikan perkara korupsi yang sangat 

sulit dsiselesaikan. 

Sistem pembuktian terbalik merupakan pilihan yang layak 

dilaksanakan dalam sidang korupsi pengadilan terutama dalam bidang 

pembuktiannya. Kita tinggal melengkapinya dengan aturan-aturan 

pelaksanaan supaya sistem ini segera bisa digunakan dan dihandalkan 

untuk memberantas korupsi. 
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D. Teori Hambatan 

Fritz Heider menyatakan bahwa, menurutnya perilaku manusia itu 

dapat disebabkan oieh karena adanya faktor internal ( dalam psikologi disebut 

dengan Atribusi Internal ) dan faktor eksternal atau disebut juga I 

Atribusi EksternalIo 

Selain Fritz Heider, Kelley juga mempunyai definisi sendiri mengenai 

Teori Atribusi, yaitu sebagai proses dalam mempersepsikan sifat-sifat 

dispositional ( yang sudah ada ) pada satuan-satuan ( entities ) di dalam suatu 

lingkungan ( environment ) 11 

Dapat dijelaskan lebih lanjut, bahwa Teori Atribusi terbagi menjadi 

dalam 2 ( dua ) sebab dalam persepsi sebab-akibat suatu tindakan tertentu 

menurut kesimpulan individu yaitu : 

a. Atribusi Intern 

Mencakup semua penyebab intern seseorang, seperti keadaan hati, 

sikap, ciri kepribadian, kemampuan, kesehatan, preferensi atau 

keinginan. 

b. Atribusi Ekstern 

Mencakup penyebab-penyebab ekstern seseorang, seperti tekanan 

orang lain, uang, sifat situasi sosial, cuaca dan seterusnya12 

 

 

 

11 Sarlito Wirawan,Psikologi Sosial, CV. Rajawali, Jakarta, 1987, Hal 200 
12  David Srats, Jonathan L,  Freedmen L, Anne Peplau, Psikologi Sosial, Erlangga, 
    Jakarata 



 

Penggunaan Teori Atribusi merupakan sarana yang tepat, hal ini 

dikarenakan Teori Atribusi merupakan teori yang ingin menjelaskan mengenai 

perilaku ( Behaviour ) seseorang, apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh 

faktor dari dalam ( internal ) apakah disebabkan oleh faktor dari luar ( 

eksternal ). 

Teori Atribusi mengarahkan pada usaha-usaha individu guna 

mengetahui faktor-faktor dalam pengambilan keputusan tentang suatu keadaan 

yang sedang dihadapinya. 

Jika tingkatan dengan masalah yang diteliti yaitu pembuktian 

terbalik dalam tindak pidana korupsi yang faktanya tindak pidana korupsi sulit 

diberantas yang disebabkan oleh aparat penegak hukum yang dipandang 

kurang serius dalam menjalankan tugas apalagi aparat penegak hukum ikut – 

ikutan dan terlibat dalam tindak pidanaa korupsi tersebut. Penegak hukum ini 

dipengaruhi oleh hambatan yang bersifat intern dan ekstern .Dalam hal 

hambatan intern penegak hukum ini dipengaruhi keadaan hati, sikap, 

kepribadian dan lain–lain. Sedangkan dalam hal eksternnya dipengaruhi oleh 

tekanan orang lain, sosial ekonomi dan lain-lain. 

Semua itu yang mengakibatkan tindak pidana korupsi sulit 

diberantas. Dalam hal ini system pembuktian terbalik akan lebih 

meminimalisasi adanya suap antara penegak hukum dan terdakwa pelaku 

tindak pidana korupsi , dengan demikian tindak pidana korupsi akan mungkin 

bisa diberantas. 
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