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Obyek studi dalam penelitian ini adalah sebab-sebab terjadinya pencurian ternak sapi dan upaya 

penanggulangannya oleh pihak aparat Kepolisian di wialyah Polsek Pasirian. Dimana pencurian 

ternak sapi di wialyah Polsek Pasirian dapat dikatakan naik turun, sehingga menyebabkan 

keresahan dalam masyarakat.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian ternak sapi di wilayah Pasirian. Selain itu juga 

untuk mengetahui bagaimana tindakan dan upaya pihak aparat Kepolisin dalam mengatasi atau 

mengurangi terjadinya kejahatan pencurian ternak sapi di wilayah Polsek Pasirian. 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode diskriptif kualitatif. Yaitu 

menganalisa data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan 

penulisan hukum ini, sehingga dapat menggambarkan tentang apa yang menjadi fator-faktor 

penyebab terjadinya pencurian ternak sapi dan mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak aparat 

Kepolisian dalam mengatasi terjadinya tindak kejahatan pencurian ternak sapi di wilayah hukum 

Polsek Pasiriuan. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa terjadinya pencurian ternak sapi diwilayah pasirian 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama faktor sumber daya manusia dari pelaku 

kejahatan, dimana pelaku mempunyai suber daya yang rendah. Hal ini dikarenakan oleh keadaan 

lingkungan dari pelaku yang tidak baik, keadaan keluarga dari pelaku yang tidak harmonis, serta 

pendidikan dari pelaku yang tergolong rendah. Kedua faktor ekonomi, dimana pelaku ingin 

bersaing dan sama dengan yang lainnya, sehinggga untuk mencapai keinginannya dengan 

mudah, maka pelaku melakukan segala cara termasuk mencuri ternak sapi. Ketiga faktor niat dan 

kesempatan, dimana pelaku mempunyai niat untuk mencuri tenak sapid an kesempatan itu ada 

karena kesalahan dari pemilik ternak sendiri. Faktor-faktor tersebut yang menimbulkan 

terjadinya pencurian ternak sapi diwilayah hukum Polsek Pasirian. 

Selain itu dari hasil peneltian juga diketahui bahwa pihak Kepolisian melakukan upaya 

penanggulangan kejahatan pencurian ternak sapi dengan cara menerapkan tindakan preventif, 

dimana bentuk tindakan ini adalah melakukan patroli kedaerah-daerah di wilayah polsek pasirian 

yang rawan pencurian ternak sapi, selain itu juga melakukan tindakan represif, yaitu menindak 

dengan tegas pelaku kejahatan, serta melakukan tindakan prentif, yaitu melaksanakan 

penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya keamanaan lingkungan, serta 

ternak sapi yang dimiliki. Akan tetapi tindakan pihak Kepolisin ini tidak maksimal, karena di 

wilayah hukum Polsek Pasirian masih saja terjadi kejahatan pencurian ternak sapi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya kejahatan ternak sapi disebabkan oleh 

pihak pelaku kejahatan dan juga pemilik ternak sendiri yang memberikan kesempatan pada 



pelaku kejahatan untuk melaksanakan niatnya. Selain itu juga karena kurang maksimalnya 

tindakan pihak Kepolisian dalam upaya pencegahan kejahatan pencurian ternak sapi. 

 

 


