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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
1.1. Latarbelakang 

Manusia merupakan makhluk yang selalu mengalami proses belajar dan 

makhluk yang membutuhkan ilmu pengetahuan dalam membangun dan 

mengembangkan pola kehidupan dan penghidupannya. Manusia adalah makhluk yang 

menghasilkan kebudayaan dalam proses perjalanan hidupnya. Kebudayaan adalah 

keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Salah satu pranata yang 

mengatur proses belajar adalah pendidikan (Koentjaraningrat 2002 : 180). 

Pendidikan merupakan sebuah gejala budaya pada kehidupan masyarakat 

manusia. Sistem pendidikan merupakan sebuah bentuk organisasi sosial yang selain 

bertujuan untuk mengajarkan sebuah konsep mengenai nilai-nilai yang berlaku pada 

masyarakat, namun juga sebagai wadah untuk memperdalam wawasan mengenai ilmu 

pengetahuan yang terus mengalami perkembangan. Jenjang pendidikan formal yang ada 

di Indonesia terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah, dan pendidikan tinggi.  

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan, terikat oleh nilai-nilai etika dunia 

akademik yang bersifat ilmiah yang sering diidentikkan dengan rasionalitas, logis, kritis 

dan sportif (Hujair, 2012:1). Menurut BBC (British Broadcasting Corporation) Setiap 

tahun, ribuan sarjana dicetak dari berbagai universitas maupun lembaga pendidikan 

tinggi lainnya. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pengembangan menyatakan 

Indonesia akan menjadi negara dengan jumlah sarjana muda terbanyak kelima di masa 

depan. Situasi ini akan terwujud paling lambat pada 2020 mendatang. Data itu 

merupakan proyeksi dari upaya Indonesia meningkatkan jumlah lulusan perguruan 

tinggi. Dua tahun lalu, Indonesia menyumbang empat persen sarjana berusia 25-34 dari 

129 juta mahasiswa diseluruh negara anggota G-20. Pada 2020, OECD memperkirakan 

jumlah itu akan bertambah menjadi 6 persen. Sehingga, Indonesia sekaligus 

mengalahkan Inggris, Jerman, dan Spanyol, sebagai negara penyumbang sarjana muda 

terbanyak. Bahkan pada masa-masa itu kemungkinan besar jumlah sarjana terdidik 

negara ini tiga kali lebih banyak dibanding Prancis (Amelia, 2013:3). 



Para calon sarjana juga diwajibkan untuk membuat skripsi atau tugas akhir. 

Dirjen Dikti mengatakan bahwa seorang sarjana harus mempunyai kemampuan untuk 

menulis secara ilmiah (Edukasi. Kompas. Com : 2012). Berdasarkan definisi menurut 

masyarakat awam yang merumuskan bahwa skripsi mengandung komponen pengertian 

berikut : karya tulis ilmiah hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 

berkualifikasi sarjana (Rahyono, 2010:23). Skripsi merupakan syarat seorang 

mahasiswa menyelesaikan pendidikan sarjananya dengan tujuan agar mahasiswa 

mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah, sesuai dengan bidang ilmunya. 

Mahasiswa yang mampu menulis skripsi dianggap mampu memadukan pengetahuan 

dan ketrampilannya dalam memahami, menganalisis, menggambarkan dan menjelaskan 

masalah yang berhubungan dengan bidang keilmuan yang diambilnya. 

Skripsi merupakan persyaratan untuk mendapatkan status sarjana (S1) disetiap 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di 

Indonesia. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, skripsi diartikan sebagai suatu 

karangan ilmiah yang diwajibkan sebagai bagian dari persyaratan pendidikan akademis. 

Didalam dunia pendidikan selalu ada tugas yang diberikan untuk membantu pelajar 

mengingat pelajaran dan juga tugas akhir yang sering diidentikan dengan gambaran 

besar atas keberhasilan atau tidaknya seorang pelajar menempuh bangku pendidikan. 

Ujian Nasional yang harus dihadapi dan dilalui terlebih dahulu oleh pelajar  SD, SMP 

dan SMA. Sama halnya seperti mahasiswa yang harus melewati tahap terakhir 

menempuh peguruan tinggi  Skripsi merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian yang 

dilakukan oleh mahasiswa berkualifikasi sarjana. Skripsi merupakan salah satu syarat 

seorang mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi dan 

memperoleh gelar sarjana. 

Permasalahan mulai muncul dimana saat mahasiswa merasa tidak cukup mampu 

untuk menyelesaikan tugas penulisan skripsi. inilah yang membuat beberapa pihak 

memanfaatkan kesempatan untuk sekedar membuka jasa pengetikan ataupun melayani 

pengolahan data. Maraknya jasa pembuatan skripsi dibeberapa kota merupakan 

tantangan serius bagi perguruan-perguruan tinggi yang ada. Pasalnya, jasa pembuatan 

skripsi telah menjadi “alternatif" bagi mahasiswa akhir yang ingin menuntaskan skripsi. 

Menurut Ketua Program Ekstensi Komunikasi FISIP UI, Dra Askariani Hidayat, 

M.Si joki skripsi sudah lama ada di dalam dunia perkuliahan, sejak tahun 1990, mulai 



dari harga ratusan ribu hingga sekarang yang dapat menyentuh angka jutaan. Beliau 

juga menjelaskan fenomena joki skripsi terjadi akibat kombinasi antara kultur 

pendidikan di Indonesia yang berorientasi pada nilai akhir dan mental dari mahasiswa 

sendiri, ditambah tidak adanya peraturan tegas untuk menghukum para joki skripsi di 

negara ini (Kompasiana.com : 2011). 

Jasa pembuatan skripsi begitu mudah ditemukan melalui jaringan teman, iklan 

promosi yang dipasang di jalan-jalan, atau lewat jasa iklan media massa. Masalah 

tersebut tidak seharusnya diabaikan perguruan tinggi. Sebenarnya tindakan dalam hal 

perjokian ataupun pelaku penipuan karya ilmiah sudah ada hukumnya. Apalagi di 

Indonesia telah berlaku Undang-undang yang menerangkan sanksi-sanksi pelaku plagiat 

terdapat pada UU RI No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 yang berbunyi : 

“Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk 
memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti 

merupakan jiplakan dicabut gelarnya”. 
 

Pasal 25 ayat 3 yang berbunyi: 

“Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar 

akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”. 

 

Berdasarkan keterangan pada UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 25 ayat 2 dan 3, dapat 

dilihat bahwa sudah ada undang undang yang mengatur tindakan plagiat juga penipuan 

dalam karya ilmiah yang sering dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan dosen. Plagiat bisa dilakukan sendiri ataupun melalui biro jasa joki 

skripsi yang marak terjadi dikalangan mahasiswa dan seolah menjadi alternatif jitu 

dalam mengerjakan tugas kuliah. Fenomena joki skripsi hadir karena adanya permintaan 

dan penawaran. Sistem yang dibangun dunia pendidikan ternyata memuat kekuatan-

kekuatan pasar yang terbilang anomin (Wahyono, 2001:4-9). 

Dalam hal ini juga terdapat penelitian yang juga membahas tentang penggunaan 

jasa pembuatan skripsi atau yang biasa kita kenal dengan joki skripsi yaitu penelitian 

yang dilakukan Cindiana (2015) dengan judul penelitian “Perjokian Skripsi Dikalangan 

Mahasiswa Di Pacitan”. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan di Pacitan. Peneliti 

ingin mengungkap tentang perjokian skripsi antara mahasiswa dengan joki skripsi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui dengan melakukan perjokian 

skripsi, mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi dengan efektif dan efisien. Sedangkan 



joki skripsi melakukan perjokian skripsi berawal dari permintaan temannya untuk 

membantu mengerjakan skripsi. Tujuan awalnya memang karena merasa kasihan akan 

tetapi karena dirasa mendatangkan keuntungan financial dan keuntungn pengembangan 

ilmu pengetahuan maka dilakukan beberapa kali oleh joki skripsi. Perjokian skripsi 

yang dilakukan oleh mahasiswa dan joki tersebut melihat sumber daya yang dimilikinya 

dan memanfaatkan seperti waktu, informasi, kondisi dan prestise.  

Selain penelitian yang dilakukan Cindinia juga ada peneliti yang berkaitan 

dengan tindakan plagiat dan pembuatan skripsi dengan menggunakan jasa joki skripsi, 

yaitu penelitian yang dilakukan Sitepu (2017) yang berjudul “Perlindungan Hukum 

Atas Karya Ilmiah dari Tindakan Plagiat Menurut Peraturan Perundang-Undangan 

Yang Berlaku”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa apabila telah terjadi 

tindakan plagiat dan sudah memenuhi kriteria tindakan plagiat maka akan menyebabkan 

adanya akibat hukum terhadap pelaku tindakan plagiat, apabila orang yang dengan 

tanpa hak melakukan perbuatan untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selain akibat hukum tindakan plagiat atas karya 

ilmiah yang terjadi di perguruan tinggi dijatuhi hukuman pidana, baik berupa pidana 

penjara, ataupun denda, terhadap pelaku tindakan plagiat yang dilakukan oleh 

mahasiswa akan dikenakan sanksi pencabutan gelar atau pembatalan ijazah terhadap 

mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiat.  

Academics Underground menjelaskan dengan gamblang dan membeberkan data 

sedemikian banyaknya mahasiswa menggunakan BBS (Biro Bimbingan Skripsi) dalam 

proses pembuatan skripsi (dalam Suara Karta : 2012).  Jasa pembuatan skripsi bagi 

mahasiswa atau biasa yang sering kita sebut sebagai joki skripsi sudah banyak dikenal 

oleh masyarakat dan mahasiswa khususnya. Jasa yang dianggap dapat mempermudah 

mahasiswa untuk menyelesaikan tahap terakhir di bangku perkuliahan. Jasa pembuat 

skripsi atau joki skripsi sudah mulai menyebar dan dapat ditemui. Informasi jasa yang 

awalnya hanya didapat dari mulut ke mulut mahasiswa yang pernah menggunakan 

sampai joki yang sudah berani terang-terangan mengumumkan dan bahkan 

mengiklankan jasanya untuk membuat karya ilmiah seperti skripsi maupun tesis.  

Fenomena jasa pembuatan skripsi atau joki skripsi ini juga sudah menyebar di 

kalangan mahasiswa/i di Kota Jambi, yang mahasiswanya banyak menggunakan jasa 



pembuatan skripsi atau joki skripsi. Melalui observasi awal yang dilakukan peneliti, 

peneliti mendapatkan hasil bahwa ada beberapa joki yang sudah melakukan profesinya 

selama empat tahun lebih informasi awal yang didapat ada empat joki skripsi. Keempat 

joki tersebut juga memiliki pekerjaan lain yang berbeda setiap jokinya, mulai dari 

pegawai negri sipil (PNS), ibu rumah tangga (IRT) dan juga Dosen disalah satu 

perguruan tinggi swasta, yang semuanya merupakan lulusan dibidang yang sama yakni 

kesehatan. Selain mengetahui informasi joki yang ada dari observasi awal juga 

diketahui berapa banyak mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi. Mahasiswa 

yang berasal dari berberapa perguruan tinggi swasta ini memilih untuk mengguna kan 

jasa joki skripsi.  

Tabel 1.1. Penyedia Jasa Joki Skripsi dan Mahasiswa Pengguna Jasa ]oki Skripsi 

No. Kategori Pekerjaan Jumlah 

1. Penyedia Jasa Joki Skripsi Pegawai Negri Sipil 2 
  Dosen 2 

  Wirausaha 2 
 

2. Pengguna Jasa Joki Skripsi Mahasiswa 169 

Sumber Data : Observasi Awal Peneliti 2019 

Banyaknya mahasiswa/i yang menggunakan jasa joki skripsi semakin 

memperjelas bahwa gelar atau kelulusan dalam dunia pendidikan di kampus semakin 

mudah diraih dengan menggunakan jasa joki skripsi yang sudah marak ditemukan dan 

digunakan oleh mahasiswa yang ingin lulus dan mendapatkan gelar tanpa perlu 

bersusah payah mengerjakan tugas akhirnya atau yang biasa disebut dengan skripsi. 

Pembuatan skripsi sudah dianggap sebagai profesi yang mengguntungkan bagi beberapa 

pihak. Meski tidak mudah, tapi tidak bisa dipungkuri bagi penyedia jasa joki skripsi 

bahwa bisnis ini merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan karena dapat 

menghasilkan uang dengan jumlah yang besar dalam sekali mengerjakan skripsi.  Bisnis 

seperti ini seolah-olah merupakan bisnis yang biasa-biasa saja. Padahal dengan hadirnya 

bisnis tersebut merupakan sebuah kejahatan akademik karena telah melanggar nilai-nilai 

etika dalam institusi perguruan tinggi.  

Pembuatan skripsi di tengah dinamika pendidikan tak dapat dipandang sebagai 

fenomena biasa. Apalagi, kita tahu jasa pembuatan skripsi begitu mudah ditemukan 

melalui jaringan teman, atau lewat jasa iklan media massa serta melalui media internet. 

Maraknya penyedia jasa joki skripsi sendiri tentu membawa dampak tersendiri bagi 



mahasiswa maupun joki skripsi, latarbelakang seperti apa yang membuat mahasiswa 

maupun penyedia jasa tertarik melakukan kegiatan yang melanggar aturan yang sudah 

ada. alasan yang seperti apa yang melatarbelakangi seseorang memilih untuk 

menjalankan profesi ini atau mengambil perkerjaan menjadi joki skripsi. 

Untuk itu Wahono (dalam Hujair, 2012 : 7) mengatakan, bahwa sistem yang 

dibangun dunia pendidikan ternyata memuat kekuatan-kekuatan pasar yang terbilang 

anonim. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fenomena ini menandakan 

pendidikan telah dianggap sebagai sebuah komoditas yang punya harga dan bisa 

diperdagangkan, artinya bahwa pendidikan telah  dijadikan sebuah arena dalam kegiatan 

ekonomi. Menjamurnya bisnis ini di Kota Jambi menjadi sangat menarik perhatian dan 

tentu saja mengundang bebagai macam reaksi, baik yang mendukung maupun yang 

menolak. Menurut Hujair munculnya praktek jasa pembuatan skripsi diluar kampus 

sama dengan konsep budaya tanding (counter culture) yang di cetuskan oleh  (Hujair 

dalam Soekanto 1995 : 190-191).  

Mahasiwa yang menggunakan jasa joki skripsi memiliki sumber daya berupa 

uang dan kemampuan ekonomi secara financial. Namun kemampuan dalam financial 

hanya salah satu alasan yang membuat mahasiswa tertarik menggunakan jasa 

pembuatan skripsi. Praktis dan cukup efisien yang membuat mahasiswa lebih tertarik 

menggunakannya, tidak bisa dikatakan bahwa semua mahasiswa yang menggunakan 

jasa pembuatan skripsi memiliki kemampuan yang rendah dalam pendidikan dan  

Dengan begitu menjamurnya jasa pembuatan skripsi diluar kampus merupakan 

budaya tanding terhadap kultur akademik di perguruan tinggi, yang muncul dalam 

bentuk penyelewengan atau penyimpangan. Tanpa kita sadari semakin banyak juga 

peminat jasa ini yang dengan mudahnya menggeluarkan uang dalam jumlah besar untuk 

mempermudahnya dalam mengerjakan tugas akhir. Masalah yang ada dalam penelitian 

ini adalah apa yang mendasari mahasiswa untuk menggunakan jasa joki skripsi dengan 

kesadaran yang dimiliki bahwa joki skripsi bukanlah pilihan yang harus diambil dalam 

mengerjakan tugas akhir, yang secara rasional merupakan tindakan menyimpang dan 

dampak buruk dari perilaku ketidak jujuran yang ada pada mahasiswa. 

Kecenderungan apa yang membuat mahasiswa menggunakan jasa joki skripsi 

dan penyebaran bisnis atau jasa joki skripsi yang dengan cepat menjadi profesi yang 

membentuk pekerja, tanpa merasa baik atau tidaknya penggunaan jasa joki skripsi ini 



bagi kehidupan kedepannya dan alasan apa yang melatarbelakangi penyedia jasa 

pembuatan skripsi atau joki skripsi lebih memilih untuk melakukan pekerjaan ini dan 

mengambil profesi sebagai joki skripsi yang sudah pasti memiliki resiko yang sangat 

berbahaya karena melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan latar 

belakang masalah yang telah diuraikan penulis tertarik untuk menyusun skripsi berjudul 

“Fenomena Jasa Joki Skripsi Di Kalangan Mahasiswa”. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Sebagaimana uraian pada latar belakang, permasalahan fenomen joki skripsi 

yang marak digunakan mahasiswa banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan 

mahasiwa lain maupun masyarakat umum. Jika diuraikan lebih lanjut maka secara garis 

besar, fokus penelitian yang akan coba dikaji dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana 

fenomena jasa joki skripsi pada kalangan mahasiswa di Kota Jambi. Dari rumusan 

masalah utama terdapat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1.2.1. Apa penyebab mahasiswa tertarik menggunakan jasa joki skripsi? 

1.2.2. Bagaimana mekanisme jasa joki skripsi pada kalangan mahasiswa di 

Kota Jambi? 

1.3. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menjawab apa yang menjadi 

permasalahan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan pemahaman atas 

fenomena jasa joki skripsi dikalangan mahasiswa. Selain itu yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini di dapat dua tujuan yakni tujuan umum dan khusus 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk memahami fenomena jasa joki skripsi dikalangan mahasiswa kota jambi. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1.Untuk memahami penyebab mahasiswa tertarik menggunakan jasa joki 

skripsi. 

1.3.2.2.Untuk memahami mekanisme jasa joki skripsi pada kalangan mahasiswa 

di Kota Jambi.  

1.4.   Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1.4.1.1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu informasi ilmiah 

baik untuk pemgembangan ilmu sosiologi khususnya kajian sosiologi 



pendidikan, sosiologi kriminal, sosiologi ekonomi, sosiologi psikologi dan 

yang berkaitan dengan kajian penyebab mahasiswa tertarik menggunakan 

jasa joki skripsi sebagai sarana menyelesaikan tugas akhir. 

1.4.1.2. Sebagai sarana perbanding bagi dunia ilmu pengetahuan dalam 

menambah kajian tentang penyebab mahasiswa tertarik menggunakan jasa 

joki skripsi. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dan informasi, 

bagi mahasiswa dan pemerintah mengenai masalah jasa pembuatan karya 

ilmiah online dan plagiat yang kerap dilakukan.  

1.4.2.2. Pihak terkait agar dapat memberikan sosialisasi pada pelajar dan 

mahasiswa sehingga dapat mengetahui mengenai dampak buruk dari jasa 

joki skripsi dan plagiat yang sering dilakukan oleh pelajar maupun 

mahasiswa dalam menyelesaikan tugas tugasnya.  

1.4.2.3. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa jika suatu saat ada yang 

membahas judul dan perkuliahan yang terkait dengan pembahasan judul ini. 
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