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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perbankan di Indonesia meningkat semakin cepat seiring 

dengan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan. Dewasa ini, masyarakat 

menuntut kecepatan dan kemudahan seiring dengan mobilitas masyarakat yang 

tinggi. Bank menawarkan berbagai layanan yang mempermudah masyarakat 

dalam bertransaksi. Namun masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan 

jasa perbankan. Sebagian besar masyarakat tidak menggunakan jasa perbankan 

karena beberapa faktor. Salah satu diantara faktor tersebut adalah keraguan 

masyarakat terhadap sistem yang selama ini diterapkan oleh perbankan 

konvensional mengenai adanya bunga bank. Sebagian masyarakat 

mempersoalkan tentang keberadaan bunga bank sebagai riba yang selama ini 

dilarang oleh agama islam. Perbankan dengan prinsip syariah hadir sebagai solusi 

dari permasalahan ini. 

Lembaga keuangan (Bank) adalah sebuah lembaga perantara antara pihak 

surplus dana kepada pihak minus dana. Dengan demikian, bank dengan 

sendirinya memainkan perananan penting dalam pembangunan ekonomi dan 

kesejahteraan umat, jika bank mampu memobilisasikan uang masyarakat, secara 

tidak langsung ataupun melalui lembaga keuangan non bank (Muhammad, 2002: 

70). 
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Bank berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional karena 

bank merupakan pengumul dana dari surplus unit dan penyalur kredit kepada 

deficit unit, tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, serta 

memperlancar lalu lintas pembayaran bagi semua sektor perekonomian 

(Hasibuan, 2005: 3). 

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan 

dengan fungsi penghimpun dana ini, bank sering pula disebut lembaga 

kepercayaan. Berbeda halnya dengan perusahaan lain, transaksi usaha bank 

senantiasa berkaitan ktedengan uang, karena memang komoditi usaha bank 

adalah uang. Sejalan dengan karakteristik usaha tersebut, maka bank merupakan 

suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur pemerintah. 

Pengaturan secara ketat oleh penguasa moneter terhadap kegiatan 

perbankan ini tidak terlepas dari perannya dalam kebijaksanaan moneter yang 

dijalankan pemerintah. Dalam kegiatannya, bank dapat mempengaruhi jumlah 

uang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh penguasa 

moneter dengan menggunakan berbagai piranti kebijaksanaan moneter (Siamat, 

1995: 66). 

Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berfungsi 

sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dimana 

sistem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat 

islam, yaitu Al- Qur’an dan Hadist (Muhammad Firdaus, 2005). Bank syariah 
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adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan 

jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2005: 

1).  

Iska (2012: 50) bank syariah ialah lembaga investasi yang beroperasi 

sesuai dengan asas- asas syariah. Sumber dana yang dikelola harus sesuai dengan 

syar’I dan tujuan alokasi investasi yang dilakukan yaitu membangun ekonomi 

dan sosial masyarakat serta melakukan pelayanan perbankan yang sesuai dengan 

nilai- nilai syariah.  

Menurut Antonio (1992) Bank syariah memiliki dua pengertian, yang 

pertama yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan asas- asas syariah Islam. 

Kemudian pengertian yang kedua yaitu bank yang beropersi mengikuti aturan 

dua tata cara yang ada pada Al- Qur’an dan Hadits. Penghimpunan dana 

dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro, tabungan dan deposito 

berjangka. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan beberapa akad seperti 

murabahah, istisna’, mudharabah, musyarakah, ijarah dan salam (Wiroso, 

2005). 

Dasar hukum perbankan syariah juga mendapat legalitas setelah adanya 

deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini dikarenakan pada saat itu 

terdapat keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen atau 

peniadaan bunga sekaligus (Muhammad, 2005: 3). Pembentukan Undang- 

Undang yang mengatur terkait perbankan syariah juga dibentuk pada tahun 1992 
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dalam bentuk Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 dan disempurnakan pada 

Undang- Undang No. 10 Tahun 1998. Untuk menjalankan Undang- Undang 

tersebut dikeluarkan pula Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank 

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Tahun 1999 dilengkapi Bank Umum 

berdasarkan prinsip syariah dan Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.    

Perbankan syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang semakin 

kuat dan mendorong pertumbuhannya lebih cepat. Dengan UU No. 21 Tahun 

2008 tentang perbankan syariah. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah, pengertian perbankan syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakn kegiatan 

usahanya (Muhammad: 2002). 

Perbankan Syariah mendorong masyarakat ke arah usaha nyata 

(sectorriil) dan produktif, perbankan syariah mendorong seluruh masyarakat 

untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Investasi 

merupakan suatu kegiatan usaha yang mengandung risiko karena adanya unsur 

ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan pengembalian hasil investasi 

(return) juga tidak pasti dan tidak tetap, sedangkan membungakan uang adalah 

kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya 

berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. 

Perbedaan antara sistem bagi hasil dan sistem bunga yang diterapkan oleh 

perbankan syariah dan konvensional adalah pada sistem bagi hasil, penentuan 
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besar hasil yang diperoleh ditentukan sesudah kegiatan usaha dilakukan. 

Sedangakn pada sistem bunga, penentuan besarnya hasil yang diperoleh sebelum 

kegiatan usaha dilakukan. Apabiala dari kegiatan usaha yang dilakukan dalam 

sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah mengalami kerugian, 

maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Saat krisis 

ekonomi dan moneter terjadi pada tahun 1997- 1998, lembaga keuangan seperti 

perbankan mengalami masa sulit. Selama periode krisis ekonomi tersebut 

perbankan syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik 

dibandingkan dengan perbankan konvensional. Adanya perubahan kondisi 

perekonomian seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing 

(NPF), Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan 

Musyarakah di setiap tahunnya yang berpengaruh pada profitabilitas perbankan 

syariah, maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia (Studi Pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia Periode 2010-2013).” 
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Data perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), 

Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah pada Perbankan Syariah di Indonesia 

Periode 2010-2013 

TABEL 1.1 

Variabel  2010 2011 2012 2013 

DPK 723.408 1.082.115 1.492.281 1.985.053 

NPF 28.07 34.36 32.66 33.59 

Mudharabah 433.343 537.522 568.642 572.480 

Murabahah 239.034 314.156 414.291 541.154 

Musyarakah 6.228.678 8.024.846 24.939.540 28.752.761 

  Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia 

DPK (milliar rupiah), NPF (persen), serta Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah 

(jutaan rupiah) 

Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa DPK bank syariah fluktuatif 

mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 723.408 (dalam milliar rupiah) 

yang pada tahun 2011 sebesar 1.082.115 (dalam milliar rupiah) meningkat 

fluktuatif sampai tahun 2013 mencapai sebesar 1.985.053 (dalam milliar rupiah). 

Semakin tinggi DPK maka akan semakin tinggi pula profit yang dihasilkan 

perbankan syariah. 

Non Performing Financing (NPF) pada tahun 2010 sebesar 28.07 (dalam 

persen) yang kemudian pada tahun 2011 mencapai 34.36 (dalam persen). Pada 

tahun 2012 NPF mengalami penurunan sebesar 32.66 (dalam persen) yang 
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kemudian di tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 33.59 (dalam persen). 

Semakin nilai NPF kecil maka profit akan semakin bertambah pada bank syariah. 

Pembiayaan Mudharabah di tahun 2010 sebesar 433.343 (dalam jutaan 

rupiah) kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 537.522 (dalam 

jutaan rupiah). Pada tahun 2012 fluktuatif meningkat sebesar 568.642 (dalam 

jutaan rupiah) begitupun di tahun 2013 meningkat sebesar 572.480 (dalam jutaan 

rupiah). Semakin tinggi tingkat pembiayaan maka akan semakin tinggi pula 

profit yang akan dihasilkan perbankan syariah. 

Pembiayaan Murabahah pada tahun 2010 fluktuatif meningkat sampai 

tahun 2013 yaitu sebesar 239.034 (dalam jutaan rupiah) dan 541.154 (dalam 

jutaan rupiah). Sedangkan pembiayaan Musyarakah begitupun meninkat 

fluktuatif dari tahun 2010 sebesar 6.228.678 (dalam jutaan rupiah). Pada tahun 

2011 sampai 2013 mengalami peningkatan pula sebesar 8.024.846 (dalam jutaan 

rupiah) dan 28.752.761 (dalam jutaan rupiah), maka dari itu semakin tinggi 

pembiayaan murabahah dan musyarakah akan semakin meningkat profit bank 

syariah. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

pokok dari masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah apakah 

pengaruh Dana Pihak Keiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), 

Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah, 

terutama pada bank umum syariah di Indonesia Periode 2010- 2013 ? 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah dapat mengetahui bagaimana pengaruh Dana 

Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Mudharabah, 

Murabahah dan Musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah, terutama pada 

bank umum syariah di Indonesia Periode 2010- 2013. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberiakn manfaat diantaranaya : 

1. Bagi perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi bank- 

bank di Indonesia, khususnya bank syariah dalam usaha meningkatkan 

profitabilitas. 

2. Bagi peneliti, sebagai sarana belajar dalam menerapkan ilmu serta 

pengetahuan penulis yang diperoleh selama perkuliahan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah dasar perluasan 

penelitian selanjutnya. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif 

berupa data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dalam bentuk 

publikasi. Data kuantitatif yang diperoleh berupa laporan kuangan dari 

perbankan  dan literatur- literatur yang berkaitan dengan perbankan syariah. 

Laporan DPK, NPF, Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah periode 2010- 

2013. 

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder berasal dari 

Bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan berupa catatan atau 

laporan keuangan yang dipublikasikan yaitu laporan keuangan bulanan bank 

umum syariah dan laporan neraca pembayaran Indonesia sebagai bentuk 

akuntabilitasi dalam hal penyedia dana bagi masyarakat. 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan (Sugiyono 2010 

: 389). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di 

Indonesia.  
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b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak 

diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (Djarwanto, 

1995: 108). Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

secara purposive sampling artinya metode pemilihan sampel dipilih 

berdasarkan pertimbangan yang berarti pemilihan sampel tidak secara acak 

yang informasinya diperoleh dengan pertimbangan tertentu. 

 

3. Metode dan Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 

regresi berganda dengan satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel 

independen dengan menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan 

yang dipublikasikan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 

biasa, dengan uji t, uji F, uji koefisien determinasi, serta uji asumsi klasik,  

dengan  persamaan sebagai berikut, yang Model replikasi ini dikutip dari 

penelitian Edy Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaichu (2013). 

 

 

 

 

 



11 
 

ROA = βo + β1x1+β2x2+β3x3+β4x4 + β5x5 + 

Keterangan : 

Βo = konstanta 

β1- β5 = koefisien regresi masing- masing variabel 

x1 = DPK 

x2 = NPF 

x3 = Pembiayaan Mudharabah 

x4 = Pembiayaan Murabahah 

x5 = Pembiayaan Musyarakah 

error term (variabel pengganggu) atau residual 

Pengujian yang dilakukan meliputi:  

1) Melakukan uji statistik t  

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

penjelas / independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2006:84). Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah 

apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau : Ho : bi =0. Hipotesis 

alternatifnya (H1) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau : H1 

: bi ≠ 0. 

Apabila jumlah degree of frandom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat 

kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan bi = 0 dapat ditolak 

bila nilai t lebih besar darinilai F. Dengan kata lain kita menerima hipotesis 
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alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai hitung lebih 

besar dari pada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan menerima H1. 

2) Melakukan uji F 

Uji F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali,2006:84). Hipotesis nol 

(Ho) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama 

dengan no, atau: Ho : b1=b2=......= bk = 0. Hipotesis alternatifnya (H1) tidak 

semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau: H1:bi ≠ b2 ≠.......≠ 

bk ≠ 0. 

Apabila nilai F lebih besar dependen 4 maka Ho dapat ditolak pada derajat 

kepercayaan 5% dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang 

menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai hitung lebih besar 

dari pada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan menerima H1. 

3) Menghitung koefisien determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Menurut Gujarati, 

jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R
2 

negatif, maka nilai adjusted 
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R
2
 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R

2
 = 1, maka Adjusted 

R
2
 = R

2
 = 1 sedangkan jika nilai R

2
 = 0, maka adjusted R

2 
= (1-k) / (n-k). 

Jika k >1, maka adjusted R akan bernilai negatif. 

Tehnik analisis regresi berganda digunakan untuk dapat menyimpulkan 

secara langsung variabel bebas yang digunakan baik secara potensial atau 

bersama-sama. Berdasarkan tujuan penelitian ini maka metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, antara lain: 

4) Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi;  

a) Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati 

normal untuk mengujinya dapat dilakukan dengan analisis 

Kolmogorof-Smirnov dengan kriteria yang digunakan adalah P-value 

yang signifikannya jelas diketemukan yaitu sebesar 5% (0,05), jika 

nilai probilitas yang diperoleh lebih besar dari 0,05 maka data tersebut 

berdistribusi normal (Ghozali, 2011: 160- 161). Pada prinsipnya 

normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. Dasar pengambilannya adalah sebagai berikut (Ghozali, 

2011: 163) : 
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i. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis 

arah diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pada 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

ii. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti 

garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas 

residual adalah uji statistik non parametik  Kolmogorov-Smirnov (K-

S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis (Ghozali, 2011: 164): 

H0 = data residual berdistribusi normal 

HA= data residual tidak berdistribusi normal 

b) Uji Multikolonieritas 

Multikolonieritas adalah adanya hubungan linear yang sempurna 

antara beberapa atau semua varibel independen. Uji multikoloniaritas 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel- variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah 

variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel 
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independen sama dengan nol. Multikolonearitas dideteksi denga 

menggunakan yaitu nilai tolerance dan variance inflasion factor (VIF). 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah 

yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian 

sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen 

(terikat) dan diregres terhadap variabel dependen lainnya. 

Uji Multikolonieritas merupakan pengujian untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan antar 

variabel- variabel bebas (independen) (Ghozali, 2006: 91). Dalam uji 

ini digunakan konsep Variance Inflationary Factor (VIF). Konsep ini 

menunujukkan ukuran setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika VIF < 5, maka dalam 

model tidak terjadi Multicollinerity, jika VIF > 5, maka terjadi 

multicolinerity dan jika VIF > 10, maka terjadi High Multicollinerity.  

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas 

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah 

satu cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan 
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melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID). 

Uji Heteroskedastisitas merupakan pengujian untuk melihat apakah 

data yang digunakan mempunyai variasi yang konstan atau tidak. Jika 

konstan berarti tidak terjadi heteroskodastisitas, sedangkan jika 

konstan maka data heterokodastisitas.  

Pengujian dilakukan dengan Uji Park yaitu dengan meregresikan 

nilai kuadrat residual terhadap variabel independen. Ada tidaknya 

heteroskedastisitas diketahui dengan melihat signifikansinya terhadap 

derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

d) Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual lainnya. Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data 

time series dengan n-sampel adalah periode waktu (Nugroho, 2005: 

59). 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan pada problem 

autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi bebas dari 

autokolerasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan uji 
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statistik melalui uji Durbin-Watson (DW test). Uji Durbin Watson 

hanya digunakan untuk tingkat satu (first orde autocorrelation) dan 

masyarakat tidak ada variabel lag diantara variabel independent. 

Hipotesis yang akan diuji adalah (Ghozali, 2011: 110-111) : 

  H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

  HA : ada autokorelasi (r ≠ 0) 

Uji Autokorelasi merupakan pengujian untuk melihat apakah ada 

korelasi anatara data pada bulan pertama dengan pada bulan kedua dan 

seterusnya. Pengujian ini dapat dilakukan dengan model Durbin 

Watson. Untuk melakukan pengujian autokorelasi maka dapat 

dilakukan pengujian Durbin Watson (uji d) dengan kriteria (singgih, 

2000) : 

1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

2) Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi 

3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif 
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F. 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 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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