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Abstrak 

 

Tugas penyidikan menurut hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, yaitu 

kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya. Untuk mengetahui identitas tersangka lainnya, 

penyidik memerlukan seberapa taktik dan seni tersendiri yang dapat diperoleh. Salah satu usaha 

untuk memperoleh identitas tersangka adalah dengan jalan pembuatan sidik jari. Disinilah peran 

sidik jari dalam melakukan identifikasi sangat diperlukan karena tingkat akurasinya sangat tinggi 

asalkan sidik jari tersebut tidak rusak atau tekontaminasi oleh hal-hal lainnya. 

Untuk melakukan pembuktian terhadap kasus pembunuhan keberadaan sidik jari tidak berdiri 

sendiri masih perlu keterangan dari para saksi dan korban. Salah satu bekas tindak kejahatan 

yang paling populer adalah sidik jari pelaku tindak pidana karena biasanya tidak disadari oleh 

para pelaku tindak pidana. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Sejauhmana efektifitas sidik jari dalam upaya 

identifikasi untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan? (2) Hambatan-hambatan 

apakah yang dialami penyidik penggunaan sidik jari dalam upaya identifikasi untuk mengungkap 

tindak pidana pembunuhan? sedangkan tujuannya adalah (1) Untuk mengetahui efektifitas sidik 

jari dalam dalam upaya identifikasi untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan (2) 

Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami penyidik penggunaan sidik jari dalam 

upaya identifikasi untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan  

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan 

dengan cara menelaah suatu permasalahan yang dikorelasikan dengan bahan hukum atau 

peraturan perundang – undangan yang bersifat doktrinal. Data–data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : (1) Data Primer dan (2) Data sekunder. Teknik pengumpulan datanya 

adalah (a) Wawancara (b) Dokumentasi dan (c) Observasi. Sedangkan teknik analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, karena yang dihasilkan dari 

jawaban perumusan pertanyaan penelitian adalah berupa penggambaran tentang peringkasan 

permasalahan yang diteliti. 

 

Based on the criminal law, the duty of police investigation is to get material fact; that is the fact 

based on the true fact. Investigating officer needs some tactics and his own way to recognize the 

identity of the suspected. One of the ways to get it is from fingerprint. It is really needed because 

fingerprint can give the high accuracy level as long as not contaminate or not broken from 

another things. 

Besides fingerprint, the information from the withers and the victim is also needed in order to get 

authentication of the killing case. One of the traces of popular evil is fingerprint of the doer. 

Sometimes he is not aware with that matter. 



The problems of this study are (1) How far the effectiveness of fingerprint identifying the 

criminal act of killing, and (2) What the obstacles that is faced by investigating officer in reveal 

the criminal act of killing. 

The purpose of this study are (1) to describe the effectiveness of fingerprint identifying the 

criminal act of killing and (2) to describe thew obstacles that is faced by investigating officer in 

reveal the criminal act of killing. 

The approach of this research is using juridical sociology; studies that analyze the problems that 

correlated with the law or doctrine legislation. 

The data of this study are (1) Primary data and (2) Secondary data that are taken by using 

descriptive qualitative. It is used because the results of the problems of the research describe the 

summary of the problems. Therefore, the techniques of collecting the data are (a) Interview (b) 

Documentation and (3) Observation 

 

 


