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ABSTRAK 

 Studi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya remaja yang jatuh cinta terhadap 

judi online. Banyak situs judi online bermunculan di era modern saat ini. Dalam studi 

ini peneliti ingin melihat lebih dalam latarbelakang keputusan remaja melakukan judi 

online dan pemaknaan remaja terhadap judi online. 

 Judi online sendiri memberikan candu bagi para remaja yang telah bermain 

judi online. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini fenomena judi online dipilih untuk 

mengetahui keputusan remaja terhadap judi online. Penelitian ini memfokuskan pada 

keputusan remaja melakukan judi online dalam proses mengenal judi online hingga 

cara mempelajari judi online melalui teori pilihan rasional James S. Coleman serta 

fenomenologi judi online bagi remaja urban melalui teori dari  Alfred Schutz 

 Paradigma yang digunakan untuk memahami permasalahan dalam penelitian 

ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Subyek dalam penelitian ini sejumlah 

tujuh orang remaja yang melakukan judi online secara aktif di Surabaya. Metode 

penentuan subyek yang digunakan adalah purposive. Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan menggunakan instrument 

penelitian pedoman wawancara. 

 Hasil penelitian dari fenomena judi online di kalangan remaja urban adalah 

remaja memilih untuk melakukan judi online sebagai wujud dari pilihan rasional 

yang didasari oleh keinginan mendapatkan uang secara instan. Judi online dipilih oleh 

para remaja sebagai media karena dianggap dapat menjaga keamanan identitas saat 

bermain judi. Selain itu remaja juga memaknai situs judi di dunia maya sebagai 

media untuk bermain judi. 

Kata kunci : cyber crime, keputusan remaja, pilihan rasional  



ABSTRACT 

This study is motivated by the number of teenagers who addicted with online 

gambling. Many online gambling sites have sprung up in today's modern era. In this 

study the researchers wanted to look deeper into the background of teens decisions on 

online gambling and teenage thought about online gambling. 

Online gambling can be so addicted for teenagers who have played online 

gambling. Therefore, in this study the phenomenon of online gambling is chosen to 

know the attitude of adolescents to online gambling. This study focuses on the 

decision of teens to gamble online in the process of knowing online gambling to learn 

how to gamble online through rational choice theory by James S. Coleman and online 

gambling phenomenology for urban teenagers through the theory of Alfred Schutz. 

The paradigm that used to understand the problems in this study using 

phenomenology approach. Subjects in this study were seven teenagers who did online 

gambling actively in Surabaya. The method of determining the subject was purposive 

sampling. Data were collected by direct interview by using research instrument of 

interview guideline. 

The results of the online gambling phenomenon among urban teenagers were 

teenagers choose to do online gambling as a form of rational choice based on the 

desire to get money instantly. Online gambling is chosen by teenagers as a media 

because it was considered to maintain identity security while playing gambling. In 

addition, teenagers also interpret the gambling site in cyberspace as a media to play 

gambling. 

Keywords: cyber crime, rasional selection, teenager decision. 

 

1.PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang 

semakin cepat tidak selalu digunakan 

untuk hal yang positif. Salah satu 

penggunaan teknologi yang negatif 

adalah judi online. Perjudian online 

sendiri merupakan permainan yang 

dilakukan dengan mempertaruhkan 

modal yang dimiliki untuk 

mendapatkan hasil berlipat dari modal 

yang ditanamkan. Dewasa ini 

perjudian online pun sudah semakin 



marak dan jumlah taruhan yang 

dipertaruhkan semakin meningkat 

hingga berkali-kali dari modal yang 

ditanamkan. Judi online adalah salah 

satu penyalahgunaan teknologi yang 

semakin berkembang. Perjudian 

semakin mudah diakses hanya dengan 

duduk diam di depan komputer 

ataupun dari gadget. Para pelaku judi 

online meyadari bahwa tindakan 

perjudian adalah tindakan 

menyimpang dan perilaku melanggar 

hukum yang dapat menjerat para 

pemain judi online ke dalam bui. Polisi 

yang sudah menggiatkan 

pemberantasan praktek judi online 

cukup sulit karena kegiatan judi online 

diakukan dengan gadget sendiri yang 

sulit dideteksi. 

 Fenomena judi online mulai 

menjadi gaya hidup baru di kalangan 

remaja yang mudah sekali terpengaruh 

arus perkembangan jaman. Di 

kalangan remaja kegiatan judi online 

menjadi salah satu dari aktivitas rutin 

dalam mendapatkan keuntungan guna 

memenuhi kebutuhan hidup. Berjudi 

online tidak semata-mata dilakukan 

dengan otodidak namun dipelajari 

interaksi dengan lingkungan sosial 

yang melakukan perjudian online. 

Remaja yang melakukan tindakan 

online sebagai aktualisasi diri dalam 

lingkungan sosialnya yang melakukan 

kegiatan judi online sehingga 

mendorong remaja untuk mengikuti 

dan mempelajari judi online itu 

sendiri. Semakin terbiasa remaja 

dalam berjudi online menjadi sebuah 

candu bagi remaja yang berjudi secara 

online karena lebih rendah resiko 

terkena jerat hukum.  



1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang 

yang telah dikemukakan di atas fokus 

studi ini adalah tentang judi online 

yang dilakukan oleh para remaja ini 

sudah menjadi candu untuk 

pemenuhan kebutuhan tambahan yang 

selalu mengikuti gaya hidup era 

modern. Kebutuhan utama yang jauh 

dari mencukupi membuat remaja 

melakukan judi online sebagai jalan 

pintas dalam pemenuhan kebutuhan 

hidup. Maka peneliti akan mengkaji 

mengenai: 

1. Apa yang melatarbelakangi 

keputusan remaja melakukan 

judi online? 

2. Bagaimana remaja urban 

memaknai judi online? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara praktis penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui, 

menjawab, dan menjelaskan lebih 

mendalam mengenai cyber crime yang 

menggunakan kecanggihan teknologi 

untuk melakukan judi online. Selain 

itu, penelitian inijuga bertujuan untuk 

melihat lebih dalam apa yang 

melatarbelakangi remaja urban 

melakukan judi online. Penelitian ini 

dilakukan untuk memberikan kontrol 

terhadap pelanggaran hukum. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dibagi 

menjadi, yakni secara teoritis dan 

secara praktis 

1. Manfaat Akademis 

Dapat memperkaya konsep 

atau teori dalam perkembangan ilmu 



pengetahuan, khususnya yang terkait 

dengan cyber crime dan lebih fokus 

pada judi online. Penelitian ini dapat 

digunakan dalam pengembangan teori 

dan sebagai acuan dalam penelitian 

selanjutnya mengenai fenomena judi 

online sebagai jaan pintas dalam 

pemenuhan kebutuhan hidup 

2. Manfaat Praktis  

Dapat memberikan saran yang berarti 

masyarakat dalam menjalankan fungsi 

kontrol terhadap keluarga atau 

individu di lingkungannya untuk 

mengantisipasi maraknya perilaku judi 

online di kalangan remaja khususnya 

di Kota Surabaya 

1.5 Kerangka Teoritis 

1. Fenomenologi – Alfred Schutz  

Bertitik pangkal pada 

pemikiran Schutz (1984) yang 

menekankan pembedaan yang 

dilakukan pada penelitian sosial dan 

penelitian pengetahuan fisika. 

Pembedaan ini justru dilakukan 

dengan langkah menyetaraan taraf 

berpikir dalam melakukan interpretasi 

pada dunia yang “kita” sepakati secara 

umum. Langkah ini tentu saja sangat 

berbeda dengan penelitian ilmu alam 

yang meskipun menekankan diri pada 

penyelidikan gejala yang terjadi di 

alam namun justru menggunakan 

model alat penelitian yang dibangun 

dari sudut padang peneliti ilmu 

pengetahuan alam tersebut. Namun 

dalam mencoba memahami perilaku, 

tindakan, maupun pemikiran manusia 

tentu saja seorang peneliti dituntut 

secara fleksibel mampu menyesuaikan 

taraf pemikiran ilmiahnya dengan 

individu lain yang secara simultan 

menjadi obyek dan subyek penelitian 



sebagai pihak yang sekaligus 

melakukan pemaknaan terhadap 

tindakannya sendiri. 

2. Pilihan Rasional - James S. 

Coleman 

Pendekatan teori pilihan 

rasional Coleman melihat perspektif 

individu. Orientasi pilihan rasional 

Coleman adalah jelas dalam gagasan 

dasarnya bahwa "orang-orang 

bertindak secara purposif menuju 

tujuan, dengan tujuan (dan demikian 

juga tindakan-tindakan) yang dibentuk 

oleh nilai-nilai atau preferensi" , tapi 

Coleman (1990:14) kemudian  

berpendapat bahwa untuk kebanyakan 

tujuan teoritis, ia akan memerlukan 

konseptualisasi yang lebih tepat 

terhadap aktor rasional yang berasal 

dari kelas ekonomi, yang melihat aktor 

yang memilih tindakan-tindakan itu 

yang akan memaksimalkan utilitas, 

atau kepuasan kebutuhan dan 

keinginan mereka. 

Ada dua elemen kunci dalam 

teorinya, aktor dan sumberdaya. 

Sumber daya adalah mereka sebagai 

aktor memiliki kontrol dan di mana 

mereka memiliki kepentingan tertentu. 

Mengingat kedua unsur ini, Coleman 

merinci bagaimana interaksi mereka 

mengarah ke tingkat sistem: 

Sebuah basis minimal untuk sistem 

sosial tindakan dalam dua aktor, 

masing-masing memiliki kontrol atas 

sumber daya yang memiliki 

kepentingan terhadap yang lain. Ini 

adalah kepentingan masing-masing di 

bawah kontrol sumber daya lain yang 

mengarah keduanya, sebagai aktor 

purposive, untuk terlibat dalam 

aktivitas yang melibatkan satu sama 



lain. Coleman tidak percaya bahwa 

perspektif ini, setidaknya hingga kini, 

memiliki semua jawaban. Tetapi jelas 

bahwa Coleman percaya bahwa dapat 

bergerak ke arah itu, karena Coleman 

berpendapat bahwa "keberhasilan 

sebuah teori sosial yang didasarkan 

pada rasionalitas terletak pada 

pengurangan secara berturut-turut 

domain kegiatan sosial yang tidak 

dapat dijelaskan oleh teori."  

1.6 Metode Penelitian 

1.  Paradigma 

Pada penelitian ini akan 

menggunakan pendekatan 

fenomenologi yang terfokus pada 

pengalaman hidup seseorang dalam 

memaknai. Pendekatan fenomenologi 

berusaha memahami arti peristiwa dan 

kaitan-kaitannya terhadap orang-orang 

dalam situasi tertentu. Makna dapat 

dijelaskan oleh individu yang telah 

mengalami suatu kejadian atau 

peristiwa dalam hidupnya. Fenomena 

judi online yang semakin marak di era 

digital saat ini terutama pada kalangan 

remaja urban membentuk berbagai 

pemahanan dan interpretasi melalui 

pengalaman. Oleh karena itu, 

fenomenologi dapat digunakan untuk 

melihat pemahaman maupun 

pemaknaan dari pengalaman remaja 

urban yang melakukan judi online. 

2. Setting Sosial 

Jaringan internet yang semakin 

cepat memegang peranan penting 

berkembangnya judi online di Kota 

Surabaya. Saat ini hampir semua orang 

di Surabaya memiliki akses judi online 

karena akses internet semakin cepat 

dan mudah. Kemudahan akses internet 

memudahkan setiap orang untuk 



melakukan judi online sebagai 

aternative dalam mencari uang ataupun 

penghasilan tambahan. Kota Surabaya 

dengan berbagai macam komunitas 

remaja membuat mudahnya pertukaran 

akses informasi terjadi. Salah satunya 

adalah komunitas yang menjadikan 

warung kopi atau café sebagai tempat 

berkumpul. Banyaknya situs judi yang 

bermunculan membuat remaja 

penasaran dan tertarik untuk mencoba. 

Munculnya situs-situs judi online yang 

semakin mudah diakses memicu 

semakin banyaknya penjudi online. 

Banyaknya kasus judi online di Kota 

Surabaya yang juga memicu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian ini 

di Kota Surabaya. 

 

 

1.7 Analisis Data 

1. Reduksi Data 

Reduksi data digunakan oleh 

peneliti guna menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dapat 

diambil. Data diolah menjadi bentuk 

transkip dan dikategorisasikan 

2. Penyajian Data 

Peneliti menyajikan data dengan 

intepretasi terhadap teori yang 

digunakan oleh peneliti. Data yang 

sudah direduksi akan dianalisis 

berdasarkan jawaban informan dengan 

permasalahan yang diteliti. 



3. Penarikan Kesimpulan 

Dari hasil data yang telah 

diinterpretasikan dengan teori dapat 

ditarik kesimpulan terhadap fokus 

penelitian guna menjawab fokus 

penelitian. 

2.PERKEMBANGAN JUDI 

ONLINE DI SURABAYA DAN 

TINJAUAN HISTORIS TENTANG 

JUDI ONLINE 

2.1Profil Kota Surabaya 

Kota Surabaya terdiri dari 31 

Kecamatan dan 154 Kelurahan dengan 

jumlah Rumah Tangga mencapai 

878.413 rumah tangga20 hal ini 

berpengaruhterhadap kepadatan 

penduduk di kota Surabaya yang 

mencapai 8,728/km2 Data mengenai 

kependudukan tentunya berkaitan erat 

dengan datapendidikan, karena 

pendidikan merupakan salah satu 

indikator yang menjadi pertimbangan 

pembangunan di suatu negara. Melalui 

pengetahuan yang diwujudkan dengan 

tingkat pendidikan berkontribusi 

terhadap pembangunan. 

Jumlah penduduk Kota 

Surabaya yang berumur 10 tahun 

keatas sejumlah 1.915.884 jiwa dengan 

presentase terbesar terjadi pada tingkat 

pendidikan tertinggi yang ditamatkan 

adalah pada tingkat SMA/MA yaitu 

59.96% hal inicukup memberikan 

gambaran bahwa cukup tingginya 

angka penduduk yang 

telahmengenyam pendidikan sehingga 

cukup bagi seseorang untuk 

menentukan suatu keputusan. 

 

 



2.2Perkembangan Judi Online 

Belakangan ini trend teknologi 

judi online lebih mengarah ke mobile, 

sosial dan kenyamanan. Pemain ingin 

kemudahan akses dari smartphone 

mereka dan bisa pasang taruhan dari 

mana saja. Faktor sosial juga penting, 

hal ini bisa dilihat dari game facebook 

yang sukses. Selain itu teknologi situs 

judi juga mengarah ke pengumpulan 

data, “Big Data” memang jadi trend 

yang dikejar industri manapun. 

Perkembangan teknologi biasa 

mengarah ke efisiensi dan kenyamanan 

dengan menggabungkan beberapa 

teknologi menjadi satu. Contoh seperti 

smartphone yang mengabungkan 

internet dan telpon genggam 

(Hardware). Untuk segi software bisa 

dilihat dari integrasi permainan judi 

dan geming di sosial media. Situs judi 

belakangan ini menggabungkan unsur 

permainan dan media. Dengan 

perkembangan teknologi maka akses 

perjudian semakian luas dan 

terjangkau, masalah kecanduan judi 

jadi lebih besar. 

Permainan judi online 

merupakan salah satu dari jenis 

tindakan cybercrime sebagaimana 

tertuang dalam UU ITE No 11/2008 

Pasal 27 yang berbunyi bahwa setiap 

orang yang dengan sengaja dan tanpa 

hak mendistribusikan , 

mentransmisikan atau membuat dapat 

diaksesnya informasi atau dokumen 

elektronik yang memiliki muatan 

perjudian dapat dikenakan sanksi 

pidana. Sekarang judi pun beralih 

ketempat yang sedikit lebih elit, karena 

dengan adanya kemajuan teknologi 

berjudi tidak harus sembunyi-



sembunyi seperti dahulu. Hanya 

dengan duduk santai di depan 

komputer yang terhubung dengan 

jaringan internet, kita bisa melakukan 

permainan haram tersebut. Sistem 

komputerisasi yang menyangkut 

segala aspek kehidupan seperti sistem 

transfer uang, arus informasi, dan 

ketersediaan berbagai infrastruktur 

yang hampir merata di seluruh dunia 

mendorong berkembangnya permainan 

judi online. 

Situs judi online modern 

menggunakan verifikasi data dan 

software untuk mengecek umur guna 

membatasi judi terhadap pemain yang 

masih di bawah umur. Pengawasan 

oleh komputer dan badan independen 

bisa sama efektif untuk mencegah 

anak di bawah umur untuk berjudi. 

Untuk pecandu judi dapat digunakan 

teknologi komputer yang dapat 

mendeteksi pola pecandu dan memberi 

peringatan dini. Memang betul apabila 

pecandu yang diblok di suatu situs bisa 

pindah main di situs lain, tetapi hal ini 

sama dengan pecandu yang bisa 

pindah dari satu kasino benaran ke 

kasino lain. 

3.PROFIL SUBYEK 

Dalam menentukan subyek 

penelitian ini menggunakan purposive 

sebagai penentuan subyek, penentuan 

subyek jenis ini merupakan penentuan 

subyek yang ditetapkan secara sengaja 

atas dasar kriteria atau pertimbangan 

tertentu.Di penelitian ini subyek 

didasarkan kriteria dan ciri tertentu, 

beberapa ciri khusus yang menjadi 

kriteria penentuan subyek dalam 

penelitian ini adalah : 



1.Remaja urban yang sudah 

berpengalaman minimal selama 

satu tahun melakukan judi 

online 

2.Remaja yang menjadi pelaku 

aktif judi online di Surabaya 

3.Remaja akhir pada usia 19-21 

tahun 

Awal pertemuan saya dengan 

informan saya adalah dengan bantuan 

informan kunci saya yaitu DK dan 

MFF. DK dan MFF yang merupakan 

pelaku judi konvensional yang beralih 

ke judi online telah mengerti berbagai 

macam jenis judi dan cara 

permainannya. DK pun 

memperkenalkan saya kepada TY 

yang juga temannya dan menjadi 

pelaku judi online karena ikut-ikutan 

DK. Kemudian DK juga memberikan 

kontak dari pelaku judi lain yaitu 

RGL, GMB, GT dan saya menemui 

informan lainnya. MFF yang berstatus 

sebagai mahasiswa memberikan 

informasi kepada saya kalau ada 

temannya juga yang bermain judi 

online dan juga berstatus sebagai 

mahasiswa yaitu SR. 

 

No Nama Usia 

(Tah

un) 

Pekerjaan Kondisi 

Ekonomi 

Pengala

man 

Berjudi 

1 DK 21 Pegawai 

percetakan 

sablon 

Menengah 

kebawah 

5 tahun 

2 RGL 21 Penganggu

ran 

Menengah 

kebawah 

3 tahun 

3 SR 21 Mahasiswa Menengah 

keatas 

4 tahun 

4 GMB 20 Penganggu

ran 

Menengah 

kebawah 

3 tahun 

5 TY 21 Pegawai 

toko 

bangunan 

Menengah 

kebawah 

3 tahun 

6 GT 20 Penganggu

ran 

Menengah 1 tahun 

7 MFF 21 Mahasiswa Menengah 

keatas 

4 tahun 



4.KEPUTUSAN MELAKUKAN 

JUDI ONLINE PADA REMAJA 

4.1Keputusan Remaja Melakukan 

Judi Online 

Kita dapat melihat latar 

belakang dan makna yang dilakukan 

oleh remaja dalam melakukan judi 

online yang melakukan berbagai cara 

untuk memenuhi keinginnanya dalam 

bermain judi online.  Pembahasan ini 

akan mendiskusikan mengenai temuan 

data yang diperoleh di lapangan 

dengan teori yang telah ditentukan 

sebelumnya yaitu teori pilihan rasional 

oleh  James S. Coleman. 

Analisis menggunakan teori ini 

dimaksudkan untuk memperoleh 

jawaban atas permasalahan penelitian 

yang dibahas sehingga dapat 

dirumuskan menjadi sebuah 

kesimpulan dalam penelitian ini. 

Kajian ini sesuai dengan permasalahan 

remaja urban yang melatarbelakangi 

keputusan melakukan judi online. 

Diutarakan oleh Coleman (1990:14)  

mengenai pilihan rasional dalam 

menentukan keputusan melakukan 

sebuah tindakan dari prespektif 

individu dalam melihat pilihan rasional 

remaja melakukan judi online 

Dalam analisis ini melihat 

keputusan remaja dalam melakukan 

judi online yang dilakukan remaja. 

Permainan judi online yang dilakukan 

oleh para remaja hasil dari sebuah 

interaksi sosial yang terjadi diantara 

mereka. Intensitas kebersamaan antar 

sesama teman sebaya yang sering 

bertemu membuat hubungan mereka 

terjalin membuat rasa penasaran 

bermain judi online semakin besar, hal 



ini membuat proses interaksi yang 

terjadi diantara teman sebaya dapat 

memberikan respon atau tanggapan 

terhadap apa yang mereka 

perbincangkan. Interaksi yang terjadi 

pada teman sebaya dapat terkait 

dengan saling menukar informasi yang 

berkaitan dengan dunia maya, 

berkaitan dengan sesuatu yang sedang 

menjadi trend sebatas saling 

berbincang untuk mengisi waktu 

senggang, bahkan saling bertukar 

informasi mengenai sesuatu yang 

melanggar hukum seperti judi online. 

Dari proses interaksi inilah awal mula 

remaja yang sebelumnya belum 

mengetahui akan keberadaan 

permainan judi online kemudian 

menjadi tahu akan adanya judi 

online tersebut. Dalam proses interaksi 

yang terjadi diantara remaja terdapat 

proses tukar menukar informasi yang 

bersifat negatif, karena informasi 

tersebut berisikan sesuatu yang lebih 

bersifat terhadap bentuk tindakan 

melanggar hukum. 

Rasa penasaran dan 

kesenangan yang menjadi awal 

perkenalan remaja dengan judi online. 

Lingkungan remaja menjadi alasan 

penting dalam menentukan pilihan 

untuk bermain judi online. Dalam 

lingkungan para pelaku yang hampir 

keseluruhan bermain judi online dapat 

menyebabkan remaja yang belum 

mengetahui judi online ikut terbawa 

arus pergaulan dalam bermain judi 

online. Permainan judi yang bisa 

dilakukan dengan modal sedikit namun 

mendapatkan hasil yang berkali lipat 

membuat remaja semakin tertarik 

untuk bermain judi online. 

Kemenangan di awal bermain judi 



online pun dapat memicu remaja 

semakin giat dalam bermain judi 

online untuk mendapatkan 

kemenangan selanjutnya 

Keputusan dalam melakukan 

judi online didasari perspektif individu 

secara rasional melihat keuntungan 

dalam bermain judi online. Terlebih 

jika remaja memiliki modal yang 

berlebih untuk melakukan judi online 

akan memudahkan untuk bertaruh 

dalam setiap permainan yang akan 

diikuti. Faktor keamanan dalam 

bermain judi online juga menjadi 

alasan remaja menentukan pilihan 

dalam bermain judi online. Remaja 

menyadari bahwa bermain judi online 

adalah tindakan melanggar hukum 

namun tetap dilakukan karena merasa 

aman dalam bermain judi online 

menggunakan smartphone masing-

masing dan hanya sedikit orang yang 

tahu.  

4.2Pemaknaan Remaja Terhadap 

Judi Online 

Proses pemaknaan membentuk 

sistem relevansi yang menjalankan 

proses proses interaksi dengan 

lingkungan. Dengan kata lain, 

pembentukan sistem relevansi dalam 

proses interaksi sosial ini dapat 

dijadikan elemen pembentuk makna 

dari tindakan manusia. Dalam kondisi 

ini akan menggambarkan remaja urban 

dalam memaknai judi online. Remaja 

memaknai judi online sebagai 

permainan yang bisa menyebabkan 

kemenangan dan kekalahan dalam 

setiap permainan. Judi online mampu 

menjadi magnet yang membuat para 

remaja yang sudah mengenal judi 

online kecanduan akan permainan 



yang disediakan dalam setiap situs judi 

online. Judi online menjadi penting 

bagi sebagian remaja yang 

memfokuskan bermain judi online 

untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal guna meningkatkan 

kemampuan ekonomi. Bagi remaja 

yang menganggap judi online tidak 

begitu penting atau pun biasa saja 

hanya menggunakan judi online 

sebagai fasilitas hiburan. Dalam proses 

bermain judi online perlunya 

peningkatan kemampuan dalam 

mempelajari situs yang benar dan 

aman serta cara untuk mempelajari 

sistem yang ada dalam situs tersebut. 

Lebih jauh lagi beberapa jenis 

permainan judi online ini dapat 

dipelajari secara teliti dan bisa menjadi 

suatu pekerjaan bagi yang mampu 

mengolah judi online menjadi suatu 

lahan pekerjaan dengan omset yang 

menggiurkan. Resiko yang ditanggung 

akan semakin besar jika beralih 

menjadi seorang bandar. Jadi, dalam 

hal ini remaja memilih menjadi 

seorang pemain judi online karena 

merasa aman dari jerat hukum. 

Sebagai pelaku judi online remaja 

hanya perlu mepelajari bagaimana 

sistem dari setiap permainan disitus 

online bekerja. Perkembangan update 

dari setiap permainan menjadi faktor 

yang penting bagi remaja untuk 

bertaruh dalam setiap permainan yang 

diikuti. 

Pelaku judi online menyadari 

bahwa tindakan yang mereka lakukan 

adalah tindakan melanggar aturan 

hukum dan dapat dikenakan sanksi 

pidana. Keinginan untuk berhenti 

bermain judi online masih sangat 



susah untuk dilaksanakan karena 

merasa masih belum mendapatkan hal 

lain yang memenuhi keinginannya 

untuk berhenti bermain judi online. 

Seperti yang diungkapkan dalam 

pembahasan di atas faktor untuk 

mendapatkan kesenangan dan 

peningkatan ekonomi menjadi 

pendorong remaja untuk tetap bermain 

judi online dan sulit untuk berhenti. 

Remaja sebagai pelaku judi online 

menyadari bahwa mereka tidak bisa 

selalu menang dalam permainan dan 

memiliki potensi yang besar untuk 

kalah sehingga menyebabkan kerugian 

ekonomi yang cukup besar. Remaja 

memahami bahwa bermain judi online 

adalah hal yang tidak bisa 

disampingkan ketika sudah mengenal 

dan terjebak candu judi online. 

 

5.PENUTUP 

5.1Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka dalam bab ini berisikan 

kesimpulan dari penelitian ini. Dari 

hasil wawancara terhadap remaja 

urban pelaku  judi online dan hasil 

analisis  dapat ditarik kesimpulan anta 

lain: 

1. Remaja  menjadi seorang pelaku 

judi online terpengaruh oleh teman 

sebaya dan lingkungan yang sudah 

terlebih dahulu mengenal judi 

online. 

2. Remaja sebagai pelaku judi online 

sebagian besar melakukan judi 

online dengan tujuan mendapatkan 

keuntungan uang dari hasil setiap 

permainan dan sebagian bertujuan 



sebagai hiburan untuk mendapatkan 

kesenangan 

3. Keputusan remaja melakukan judi 

online merupakan wujud pilihan 

rasional dalam memilih kegiatan 

melanggar hukum dalam hal ini 

perjudian secara online karena lebih 

aman daripada judi konvensional 

baik secara keamanan pembayaran 

maupun identitas 

4. Remaja yang dahulu sebagai pelaku 

judi konvensional dan berpindah ke 

judi online memaknai judi online 

sebagai fasilitas yang 

mempermudah dalam akses 

bermain judi secara online dengan 

resiko yang sangat rendah untuk 

terjerat hukum terhadap individu 

yang bermain judi online. Judi 

online juga menjadi akses mudah 

bagi para pelaku judi online untuk 

mendapatkan keuntungan jika 

mampu memenangkan pertaruhan 

dalam setiap permainan 

5. Remaja pegiat judi online yang 

menekuni dunia judi mampu 

menjadikan judi sebagai lahan 

pekerjaan untuk mendapatkan 

keuntungan yang besar 

6. Remaja yang baru bermain judi 

memaknai judi online sebagai 

hiburan yang memberikan sensasi 

dengan rasa penasaran yang tinggi 

untuk terus bermain judi untuk 

mendapatkan kesenangan 

5.2Saran 

Berdasarkan apa yang telah 

dibahas pada studi ini, terdapat 

beberapa saran: 

1. Bagi remaja para pelaku yang sudah 

terkena candu judi online untuk 

segera berhenti bermain judi karena 

memiliki dampak negatif baik 



untuk diri sendiri atau pun 

lingkungan dan juga terhindar dari 

jerat hukum. 

2. Bagi orang tua untuk lebih bisa 

mengawasi setiapkegiatan anak 

sejak dini sehingga mampu 

mencegah remaja untuk terjebak 

dalam permainan judi online yang 

mampu memberikan dampak 

negatif bagi anak baik di masa 

sekarang atau di masa depan 

3. Bagi pemerintah agar mampu 

memberantas pembuat situs judi 

online dan mampu membatasi akses 

terhadap judi online sehingga warga 

Negara Indonesia terhindar dari judi 

serta melakukan penyuluhan akan 

bahaya judi online 

4. Bagi penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat menjadi acuan 

karena dibutuhkan waktu yang 

lebih panjang dan indikator yang 

lebih banyak dalam pengumpulan 

data agar dapat mendukung 

perkembangan ilmu pengetahuan 

dan literature khususnya yang 

berhubungan dengan judi online.  
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