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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam sistem ekonomi manapun, uang dan perbankan memiliki 

peranan penting. Walaupun uang dan perbankan memiliki peranan penting dalam 

suatu sistem ekonomi, namun untuk memainkan peranan tersebut harus 

didasarkan pada ajaran apa yang dianut oleh sistem ekonomi tersebut. Jika yang 

dijadikan pijakan adalah sistem ekonomi Islam, maka dasarnya adalah ajaran 

atau syariat Islam. Oleh karena itu, hal tersebut perlu diperbaharui dan 

diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga serasi dengan etos Islam dan 

mampu memenuhi aspirasi umat. Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah 

mendapatkan pijakan kokoh setelah adanya Paket Deregulasi, yaitu yang 

berkaitan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang 

direvisi dengan UU No. 10 Tahun 1998, dengan tegas mengakui keberadaan dan 

berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Syariah (Muhamad, 2012 : ix-4). 

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah 

menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan 

merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem 

perbankan lain yang lebih tangguh karena menanamkan prinsip keadilan dan 

keterbukaan, yaitu perbankan syariah (Saeed, 2004). Meskipun pada saat itu 

hanya ada satu lembaga keuangan perbankan syariah, namun diakui oleh banyak 
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kalangan bahwa sistem yang dianut dapat menjawab tantangan krisis yang terjadi 

pada tahun 1997-1998. Sejak saat itu, perbankan syariah yang lahir dari rahim 

umat Islam menjadi dikenal oleh masyarakat Muslim dan non-Muslim. Hingga 

saat ini banyak bank-bank konvensional yang mempunyai unit khusus bank 

syariah (Perwataatmadja dan Tanjung, 2006). 

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai 

Islamic banking atau juga disebut dengan interest-free banking. Bank syariah 

pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan 

praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai 

pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang 

dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip–prinsip syariah Islam. 

Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan maisir 

(spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan) (Muhamad, 2012).  Tujuan dan fungsi 

perbankan syariah dalam perekonomian sendiri adalah kemakmuran ekonomi 

yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

optimum, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang 

merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin 

adanya pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif (Setiawan, 2006). 

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank sudah berjalan cukup lama 

seiring dengan berdirinya bank tersebut. Salah satu ukuran keberhasilan 

penerapan sistem bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya 

menerima sistem tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam 
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pembagian bagi hasil dan tentunya tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Al-

Hadits (Margono, 2008). Perbankan Syariah yang memperkenalkan konsep 

kemitraan dengan sistem bagi hasil merupakan jalan keluar yang bisa ditempuh. 

Wacana perbankan syariah ini memberikan angin segar yang disambut 

masyarakat dengan animo tinggi. Wujud konkrit dari animo masyarakat ini dapat 

dilihat dari semakin menjamurnya lembaga keuangan (bank maupun non bank) 

berbasis syariah di Indonesia dan antusiasme masyarakat dalam menggunakan 

jasa lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut (Imama, 2008 : 309). 

Secara konseptual, kegiatan usaha bank syariah lebih banyak terkait 

sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter. Dari sejak awal perkembangan 

perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan akad murabahah lebih 

mendominasi pembiayaan tersebut. Semestinya, pembiayaan dengan akad 

mudharahah dan akad musyarakah harus lebih banyak. Karena pada akad inilah 

karakteristik dasar perbankan syariah terbentuk yaitu dengan sistem bagi hasil 

yang menjadi pembeda dengan bank konvensional. Produk pembiayaan dengan 

sistem bagi hasil seolah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional 

perbankan syariah. Sehingga pembiayaan dengan sitem jual beli menjadi 

pengganti sebagai produk inti dari beroperasinya bank syariah, seperti 

murabahah, salam dan istishna’. Bank syariah pada umunya telah menggunakan 

murabahah sebagai instrumen pembiayaan (financing) yang utama (Jannah, 

2009). 
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 Tabel 1.1  

Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan 

Unit Usaha Syariah Tahun 2008-2014 

 

Sebagai akibat dari skema bagi hasil dan risiko (profit and loss sharing) 

tersebut, ada kecenderungan bank-bank syariah lebih berhati-hati dalam 

menyalurkan pembiayaan kepada dunia usaha. Perbankan syariah cenderung 

memilih jenis pembiayaan dengan risiko rendah seperti murabahah dan sedikit 

berhati-hati pada jenis pembiayaan berisiko tinggi seperti mudharabah dan 

musyarakah. Hal ini dapat dilihat pada laporan Bank Indonesia pada tahun 2008 

di atas, dimana pembiayaan murabahah mencapai 58,87 persen sementara 

musyarakah hanya sekitar 19,48 persen dan mudharabah sebesar 16,24 persen 

dan terus berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya sampai pada tahun 2014. 

Padahal, seharusnya bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi 

sebagai mediator antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang 

membutuhkan dana bisa menyalurkan dana tersebut secara merata, termasuk 

kepada bidang-bidang pembiayaan yang berisiko tinggi dengan tetap 

memperhatikan dan tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian bank. Konsep bagi 

Akad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mudharabah 6.205 6.597 8.631 10.229 12.023 13.625 13.802 

Musyarakah 7.411 10.412 14.624 18.960 27.667 39.874 42.830 

Murabahah 22.486 26.321 37.508 56.365 88.004 110.565 112.288 

  Sumber :  Statistik Perbankan Syariah (diolah, dalam miliar rupiah) 
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hasil dan risiko (profit and loss sharing) harus lebih dipahami dan dijiwai baik 

oleh pihak bank maupun pihak nasabah sehingga kedua belah pihak dapat 

menjalankan usahanya tanpa ketakutan yang berlebihan sehingga produk 

mudharabah dan musyarakah yang lebih sesuai dengan prinsip bagi hasil dan 

risiko akan menjadi produk bank syariah yang diutamakan. 

Namun Al-Qur’an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang 

murabahah, meskipun ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan 

perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadits yang memiliki rujukan 

langsung kepada murabahah. Para ulama generasi awal, misalnya Malik dan 

Syafi’i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah adalah halal, 

dengan tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu hadits pun. Al-Kaff, 

seorang kritikus murabahah kontemporer, menyimpulkan bahwa murabahah 

adalah salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para 

sahabatnya (Muhamad, 2012 : 152).  

Ada sejumlah alasan mengapa murabahah begitu populer dalam operasi 

investasi perbankan. Pertama, murabahah adalah suatu mekanisme investasi 

jangka pendek, dan dibandingkan dengan profit and loss sharing cukup 

memudahkan. Kedua, mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian 

rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang 

sebanding dengan keuntungan bank–bank Islam. Ketiga, murabahah menjauhkan 

dari ketidakpastian yang ada pada pendapatan bisnis–bisnis dengan sistem profit 

and loss sharing. Keempat, murabahah tidak memungkinkan bank–bank Islam 
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untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra si nasabah, 

sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan hutang piutang 

dagang (Saeed, 2004 : 140). Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank 

dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah 

kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga 

perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank 

syariah dan nasabah (Muhamad, 2012). 

Dalam sebuah penelitian, Rimadhani menunjukkan bahwa DPK 

berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap penyaluran 

pertumbuhan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri, NPF 

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan 

murabahah pada Bank Syariah Mandiri, Margin Keuntungan dan FDR tidak 

signifikan terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan murabahah pada Bank 

Syariah Mandiri. DPK, Margin Keuntungan, NPF, dan FDR secara bersama-

sama berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pertumbuhan 

pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri (Rimadhani, 2011). 

Sedangkan penelitian Reswanda dan Wahyu menunjukkan bahwa DPK dan FDR 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan, 

CAR dan NPF secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

variabel pembiayaan. DPK, CAR, FDR dan NPF secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel pembiayaan (Reswanda dan Wahyu, 2014). 
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Kemudian penelitian Jihad dan Hosen mengemukakan bahwa variabel 

akses berpengaruh signifikan secara positif terhadap permintaan pembiayaan 

murabahah. Variabel margin murabahah, bunga kredit konsumtif bank 

konvensional dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berpengaruh signifikan 

secara negatif terhadap permintaan pembiayaan murabahah. Variabel inflasi dan 

nilai jaminan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap permintaan 

pembiayaan murabahah. Secara bersama-sama variabel margin murabahah, 

bunga kredit konsumtif bank konvensional, kurs dan akses mampu menjelaskan 

variansi permintaan pembiayaan murabahah bank syariah (Jihad dan Hosen, 

2009). Sedangkan menurut penelitian Chorida, dana pihak ketiga dan inflasi 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM 

sedangkan pada tingkat margin mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap alokasi pembiayaan UKM (Chorida, 2010).  

Namun penelitian Maula justru menunjukan bahwa dana pihak ketiga 

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, modal 

sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah, dan NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan 

terhadap pembiayaan murabahah (Maula, 2008). 

Indikasi pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan utama dalam 

perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Dana Pihak 

Ketiga (DPK), DPK adalah dana nasabah yang disalurkan kepada bank dan 

menjadi aset terbesar yang dimiliki oleh bank syariah. Semakin tinggi DPK yang 
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dimiliki bank syariah maka akan semakin banyak jumlah dana yang akan 

disalurkan bank kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Kedua, 

Financing to Deposit Ratio (FDR), FDR adalah rasio antara jumlah pembiayaan 

yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank (Surya, 2008). 

Semakin besar pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh bank naik, karena 

pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. Ketiga, 

Inflasi, tingkat inflasi yaitu persentasi kecepatan kenaikan harga-harga dalam 

suatu tahun tertentu, biasanya digunakan untuk menunjukkan sampai dimana 

buruknya masalah ekonomi yang dihadapi (Sukirno, 2000). Keempat Non 

Performing Financing (NPF), NPF sangat berpengaruh terhadap pengendalian 

biaya dan sekaligus berpengaruh pula terhadap kebijakan pembiayaan yang akan 

dilakukan bank itu sendiri. Semakin tinggi NPF maka semakin rendah 

pembiayaan yang disalurkan. NPF yang rendah menyebabkan bank akan 

meningkatkan pembiayaan. 

Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel-variabel independen yang 

meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non 

Performing Financing (NPF) sebagai faktor internal dan Inflasi sebagai faktor 

eksternal terhadap variabel dependen pembiayaan Murabahah pada Bank 

Syariah di Indonesia periode Mei 2012 sampai dengan April 2015 dengan 

metode penelitian analisa kuantitatif statistik, yaitu dengan metode analisis 

regresi Partial Adjusment Model (PAM). 
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A. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok dari masalah yang 

dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah secara sendiri-sendiri jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to 

Deposit Ratio (FDR), tingkat Inflasi dan Non Performing Financing (NPF) 

berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah ? 

2. Apakah secara bersama-sama jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to 

Deposit Ratio (FDR), tingkat Inflasi, dan Non Performing Financing (NPF) 

berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah ? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk : 

1. Menganalisa dan mengevaluasi pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), 

Financing to Deposit Ratio (FDR), tingkat Inflasi dan Non Performing 

Financing (NPF) secara sendiri-sendiri terhadap pembiayaan Murabahah 

pada Bank Syariah. 

2. Menganalisa dan mengevaluasi pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), 

Financing to Deposit Ratio (FDR), tingkat Inflasi, dan Non Performing 

Financing (NPF) secara bersama-sama terhadap pembiayaan Murabahah pada 

Bank Syariah. 
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C. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perbankan syariah di 

Indonesia sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan perkembangan 

perbankan syariah. 

2. Dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi 

tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk mensosialisasikan 

kepada masyarakat. 

3. Dapat memberikan pengetahuan bagi penulis tentang Pembiayaan Murabahah 

pada Bank Syariah. 

4. Sebagai bahan pertimbangan bagi dunia perbankan dalam melakukan 

operasinya agar selalu menggunakan prinsip kehati-hatian sehingga perbankan 

syariah bisa terus tumbuh dan berkembang. 

5. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang 

perbankan syariah dan pengalaman dalam penerapan ilmu yang telah penulis 

pelajari. 

 

D. Metode Penelitian 

1. Metode dan Analisis Data 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analitik, yaitu studi untuk menjelaskan gambaran setiap variabel 

yang diteliti baik menurut definisi atau perkembangannya dan metode analisa 
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kuantitatif statistik berupa metode analisis regresi sederhana, yaitu dengan 

menggunakan variabel independen lebih dari satu. (Utomo, 2013 : 147). 

Model yang digunakan akan diestimasikan dengan alat analisis Partial 

Adjustment Model (PAM) dan Uji Asumsi Klasik.  

Model PAM dapat meliputi lebih banyak variabel dalam menganalisis 

fenomena ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang serta mengkaji 

konsisten atau tidaknya model empiris dengan teori ekonomi (Insukindro, 

2006). Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel-

variabel bebas dengan variabel tidak bebas serta mencoba menjelaskan 

seberapa besar dan signifikan masing-masing variabel bebas tersebut 

mempunyai hubungan dengan variabel tidak bebas. Sedangkan bentuk umum 

model PAM adalah (Gujarati, 1991 : 242) : 

Yt = α0 + α1 Xt + α2 Yt-1 + ut 

Model PAM yang akan digunakan dalam penelitian ini diturunkan dari 

fungsi biaya kuadrat tunggal (Insukindro, 2006). Langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah dengan membentuk hubungan fungsional antara variabel 

independen dan variabel dependen. Penurunan model PAM dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : Pembiayaan Murabahah dipengaruhi oleh Dana 

Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Inflasi (INF), Non 

Performing Financing (NPF). Atau dapat ditulis sebagai berikut: 

Y = α0 + α1X1 + α2X2 + α3X3 + α4X4 
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Keterangan : 

Y  = Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah  

α   = konstanta 

X1 = Dana Pihak Ketiga (DPK)  

X2 = Financing to Deposit Ratio (FDR)  

X3 = Inflasi 

X4 = Non Performing Financing (NPF)  

α1, α2, α3 dan α4 = koefisien regresi masing-masing variabel bebas 

2. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian asumsi klasik, untuk memastikan apakah model regresi 

linier berganda yang digunakan tidak terdapat masalah multikolonieritas, 

otokorelasi, spesifikasi model, normalitas residual, dan heterokedastisitas. 

Jika semua terpenuhi itu berarti bahwa model analisis tersebut telah layak 

digunakan (Gujarati,2009). 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model 

regresi masing-masing variabel bebas (independent) saling berhubungan 

secara linier. Terdapat beberapa metode untuk menguji keberadaan 

multikolinearitas yaitu uji Klein, VIF (Variance Inflation Factor) dan CI 

(Condition Index). Pada penelitian ini digunakan uji Klein. 
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b. Uji Otokorelasi 

Otokolerasi adalah suatu keadaan dimana kesalahan pengganggu dari 

periode tertentu berkolerasi dengan kesalahan pengganggu dari periode 

sebelumnya. Pada kondisi ini kesalahan penggangu tidak bebas tapi satu 

sama lain saling berhubungan. Bila kesalahan pengganggu periode t dengan 

periode t-1 berkolerasi maka terjadi kasus korelasi serial sederhana tingkat 

pertama (first order autocorrelation). Pendektesian apakah model tersebut 

terdapat otokolerasi atau tidak, dapat dilakukan dengan beberapa pengujian 

antara lain : Uji Durbin- Waston (DW test) dan Uji Lagrange Multiplier 

(LM test).  

Dalam penelitian ini pendeteksian otokolerasi adalah dengan 

menggunakan pengujian Uji Breusch Godfrey atau Uji Langrange 

Multiplier (LM test) dengan melihat atau membandingkan nilai 

probabilitas R-squared nya dengan α (5%) (Gujarati, 2009).  

c. Uji Spesifikasi Model (Linieritas) 

Uji spesifikasi model pada dasarnya digunakan untuk asumsi 

(CLRM) tentang liniearitas model, sehingga sering disebut uji linearitas 

model. Pada penelitian ini akan digunakan uji Ramsey Reset yang terkenal 

dengan uji kesalahan spesifikasi umum atau general test of specification 

error. 
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d. Uji Normalitas Residual 

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji sebuah model regresi, 

variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak.  

e. Uji Heteroskedastisitas 

Ada beberapa cara dalam pendeteksian heteroskesdatisitas, yaitu Uji 

Korelasi Rank Spearman, Uji Park, dan Uji White. Pada penelitian ini 

pendekatan heteroskesdatisitas dilakukan dengan menggunakan Uji White. 

Uji White dimulai dengan melakukan estimasi fungsi regresi terlebih 

dahulu, menspesifikasikan variabel independen dan variabel dependen. 

3. Uji Kebaikan Model (Goodness of Fit) 

Setelah dilakukan pengolahan regresi menggunakan regresi berganda, 

perlu dilihat apakah model tersebut baik ataukah jelek (goodness of fit) dari 

model tersebut. Untuk melihat goodness of fit dari model dengan melihat pada 

hasil F statistic dan koefisien determinasi regresi (R
2
) (Sugiyono, 2007).  

Untuk menginterpretasikan hasil regresi yang diperoleh, maka penulis 

melakukan uji hipotesis dengan menggunakan Uji F dan Uji R
2
. Langkah-

langkah yang dilakukan dalam pengujian yaitu : 

a. Uji Eksistensi Model (Uji F) 

Pengujian Ho dengan statistik F sangat perlu untuk menguji apakah   

βi = 0. Dalam pengolahan empiris hal ini bertujuan untuk melihat pengaruh 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji 
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F digunakan untuk menguji hubungan semua variabel independen terhadap 

variabel dependen secara bersama (serempak). Apabila Ho ditolak berarti 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen. 

b. Interpretasi Koefisien Determinasi Majemuk (Uji R
2
 ) 

Koefisien determinasi atau R
2
 merupakan ukuran goodness of fit 

yang menjelaskan apakah regresi linear sesuai dengan data observasi. 

Koefisien determinasi adalah suatu ukuran yang menjelaskan besar variasi 

regressan akibat perubahan variabel regressor. Adapun tujuan dalam 

melakukan pengujian ini adalah dapat melihat kemampuan variabel 

independen untuk menjelaskan variabel dependen sebesar berapa persen, 

dan sisa dari presentase tersebut dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukan kedalam model. 

4. Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Uji t merupakan pengujian masing-masing variabel bebas (independent 

variable) secara sendiri-sendiri yang dilakukan untuk melihat signifikansi dari 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

menganggap variabel dependen lain konstan (ceteris paribus). Keputusan 

menerima atau menolak Ho dibuat pada basis nilai uji statistik yang diperoleh 

dari data yang sudah ada. Suatu statistik dikatakan signifikan secara statistik 

jika nilai uji statistik berada pada daerah kritis. Begitu pula sebaliknya apabila 

uji statistik dikatakan tidak signifikan.  
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E. Sistematika Penulisan 

Penyusunan penelitian ini menggunakan sistematika sederhana dengan 

maksud agar lebih  mudah menerangkan segala permasalahan yang menjadi 

pokok pembahasan sehingga lebih terarah pada sasaran. Kerangka sistematika 

penulisan ini terdiri atas 5 (lima) bab, yakni : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang pemaparan latar belakang masalah yang 

merupakan landasan pemikiran, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.dan sistematika 

penulisan penelitian. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi tentang teori–teori yang mendasari, mendukung, dan 

relevan dengan penelitian tinjauan terhadap penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini terdiri dari kerangka pemikiran, populasi, sampel, dan 

metode pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel dan 

pengukurannya, instrument penelitian dan metode analisis data. 
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BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi uraian mengenai variable–variable dalam penelitian 

yang selanjutnya dapat didefinisikan secara operasional.Jenis dan 

sumber data, populasi, dan penentuan sampel, serta metode 

pengumpulan data, teknik analisis, serta pembahasannya dengan 

diikuti pembuktian hipotesis penelitian. 

BAB V :  PENUTUP 

  Penutup berisi simpulan dari serangkaian pembahasan yang 

diuraikan dalam penelitian dan saran–saran yang perlu 

disampaikan, baik untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian 

selanjutnya. 
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