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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang disebabkan oleh barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi keinginan 

dan tujuan hidup bagi setiap negara maupun daerah. Ketika pertumbuhan 

ekonomi suatau negara mengalami kenaikan dalam kurun waktu tertentu maka 

perekonomian suatu negara tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan 

atau bersifat positif.  

Pertumbuhan ekonomi nasional yang dihitung melalui PDB (Produk 

Domestik Bruto) dapat dijadikan indikator atas laju perekonomian nasional, 

dalam hal ini permintaan dan penawaran agregat, konsumsi dan tabungan, dan 

tingkat investasi.  

Pertumbuhan ekonomi sangatlah dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan 

yang diambil oleh pemerintah dalam menyeimbangkan kondisi perekonomian 

suatu negara. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat berupa kebijakan 

moneter maupun kebijakan fiskal. Kebijakan pertama yang diambil 

pemerintah yakni kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan 

kebijakan yang digunakan untuk mengendalikan keadaan ekonomi makro agar 

dapat berjalan sesuai yang diinginkan oleh pemerintah melalui pengaturan 

jumlah uang beredar (JUB) dalam perekonomian. JUB dalam perekonomian 
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berpengaruhn terhadap tingkat inflasi di suatu negara, dan tingkat inflasi inilah 

berimplikasi pula pada kondisi perekonomian suatu negara. Kebijakan 

moneter melalui JUB ini dapat dilakukan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) 

yang bekerja sama dengan Bank-Bank Umum yang ada.  

Bank merupakan lembaga yang mempunyai peran dalam kebijakan 

moneter. Seperti yang diketahui, perbankan dalam suatu negara ibarat seperti 

jantung pada manusia. Ketika jantung itu berdetak dengan sehat dan dapat 

mengalirkan darah keseluruh tubuh dengan lancar maka sehatlah manusia 

tersebut, begitupun dengan perbankan. Ketika Bank dalam menyalurkan 

dananya berbentuk pembiayaan dengan lancar kepada nasabah-nasabah yang 

mengajukan pinjaman atau pembiayaan, maka siklus perputaran uang tersebut 

dapat menghasilkan laba yang besar untuk dunia perbankan.  

Di Indonesia, pengembangan sistem perbankan menggunakan sistem 

dual banking dimana Arsitektur Perbankan Indonesia (API) menghadirkan 

alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia 

bersama-sama yaitu sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional 

secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk 

meningkatkan kemampuan pembiayaan sektor-sektor perekonomian nasional 

(Bank Indonesia, akses 9 Oktober 2011). 

Terlebih lagi ditengah-tengah krisis keuangan global yang melanda 

dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali 

membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan 

syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan 
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bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para 

penyimpan dana di bank-bank syariah. Karakterisitik sistem perbankan 

syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif 

sistem perbankan yang saling  menguntungkan bagi masyarakat dan bank, 

serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, 

mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, 

dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan 

menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang dengan 

skema keuangan lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem 

perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan 

masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.  

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya 

penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat 

merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta 

menciptakan harmonisasi diantara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya 

penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung 

kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-

transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem 

keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka 

menegah-panjang. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan 
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industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang 

memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. 

Dengan proses perkembangannya yang impresif, maka diharapkan peran 

industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan 

semakin signifikan. 

Dalam perbankan syariah terdapat 3 jenis pembiayaan, yaitu Jual Beli 

(al-Ba’i), Sewa Menyewa (Ijarah), dan kerjasama (syirkah). Pembiayaan yang 

banyak peminatnya adalah dari pembiayaan dari jual beli dengan akad 

murabhahah dan pembiayaan kerjasama dengan akad mudharabah. 

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang mempunyai dampak 

yang cukup penjang yang masih diawasi oleh pihak Bank Syariah, 

dikarenakan pada pembiayaan ini dimana Bank bertindak sebagai shahibul 

maal dan nasabah bertindak sebagai mudharib. Dalam kerjasama pada kurun 

waktu tertentu, Bank Syariah melakukan pengawasan dalam berjalannya 

kerjasama ini agar tetap sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh 

kedua belah pihak. Tercatat pembiayaan mudhrabah (PM) di Bank Syariah 

tiap tahunnya mengalami peningkatan. 

Kebijakan kedua yang dapat diambil oleh Pemerintah selain kebijakan 

moneter adalah kebijakan fiskal.Kebijakan fiskal merupakan kebijakan 

ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian  untuk menjadi 

lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 

Kebijakan fiskal masa sekarang ini berkaitan dengan pajak. Pajak merupakan 

pemasukan negara yang memiliki kontribusi besar dalam hal pembangunan 
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negara yang digunakan untuk melengkapi fasilitas-fasilitas umum suatu 

negara, seperti pembangunan gedung, pembangunan jalan raya dan pengadaan 

barang-barang publik lainnya. Dalam agama Islam juga memiliki kebijakan 

fiskal yang sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad. 

Kebijakan fiskal pada masa Rasullah, pajak paling sering dipungut dari 

berbagai jenis asset tertentu, tetapi Islam tidak membatasi pungutan pajak 

pada asset tertentu, tetapi juga dipungut dari asset-asset lain yang produktif. 

Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) merupakan pendapatan yang utama bagi 

negara pada masa Rasulullah hidup. Pendapatan dari ZIS berbeda dengan 

pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat merupakan kewajiban 

agama Islam yang tercantum dalam rukun Islam, infak dan sedekah 

merupakan gambaran ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT. 

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan unsur dari religiusitas 

fundamental dalam Islam yang merupakan imperatif dari rukun Islam. Sebagai 

negara yang memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia 

sejatinya memiliki potensi besar untuk pengumpulan dan pengelolaan zakat, 

infak dan sedekah (ZIS). Perkembangan pengelolaan ZIS di Indonesia 

semakin menunjukkan peningkatan yang berarti, baik dari segi penghimpunan, 

pengelolaan, pendayagunaan maupun pertanggunngjawaban. Berdasarkan 

hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk di Indonesia sudah 

mencapai 237,6 juta jiwa. Sekitar 85,1% penduduk Indonesia adalah pemeluk 

Agama Islam (Wikipedia, 2011). 
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Secara formal keberadaan zakat telah diatur pemerintah dalam UU No. 

33/1999 tentang pengelolaan zakat. Lembaga zakat baik Badan Amil Zakat 

(BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ)memiliki peran dan kontribusi 

yang sangat signifikan di dalam penanganan daerah-daerah. Kondisi ini 

seharusnya semakin menyadarkan para pengambil kebijakan negeri ini untuk 

senantiasa berupaya menjadikan ZIS sebagai agenda nasional. 

Potensi zakat menurut riset BAZNAS dan FEM IPB tahun 2011 

(Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB) menunjukkan bahwa potensi zakat 

nasional mencapai angka 3,4 persen dari total Produk Domestik Bruto. 

Dengan prosentase ini, maka potensi zakat di negara kita setiap tahunnya tidak 

kurang dari 217 trilyun rupiah.  

Setiap peningkatan pada instrumen ekonomi baik yang bersifat kecil 

maupun menengah akan memberikan dampak terhadap perekonomian negara. 

Peningkatan yang dialami Jumlah Uang Beredar (JUB), Pembiayaan 

Mudharabah (PM) dan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS), baik secara langsung 

maupun tidak juga memberikan dampak terhadap perekonomian di Indonesia. 

Dampak yang ditimbulkan mungkin saja bersifat positif ataupun cenderung 

negatif, dengan segala program-program yang dibuat oleh Pemerintah pada 

masing-masing variabel tersebut.  

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti 

ingin meneliti pengaruh JUB, PM dan ZIS kepada PDB dengan mengambil 

judul “Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB), Pembiayaan 
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Mudharabah (PM), Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2007-2014”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adapun 

permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1) Apakah ada pengaruh variabel Jumlah Uang Beredar (JUB) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 2007-2014 ? 

2) Apakah ada pengaruh variabel Pembiayaan Mudharabah (PM) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 2007-2014 ? 

3) Apakah ada pengaruh variabel  Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 2007-2014 ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini yaitu : 

1) Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh variabel Jumlah Uang 

Beredar ( JUB ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia masa 

periode 2007-2014 ? 

2) Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh variabel Pembiayaan 

Mudharabah ( PM ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia masa 

periode 2007-2014 ? 
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3) Untuk menganilisis apakah ada pengaruh variabel Zakat, Infaq, dan 

Sedekah ( ZIS )  terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia masa 

periode 2007-2014 ? 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Bagi Pemerintah : 

a. Sebagai pertimbangan dalam menetapkan kebijakan moneter dan 

kebijakan fiskal dalam hal ini berkenaan JUB , Perbankan, dan ZIS yang 

berkaitan. 

b. Sebagai upaya perbaikan kondisi perekonomian Indonesia. 

c. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah agar mendukung secara penuh 

keberadaan ZIS di Indonesia. 

Bagi Peneliti : 

a. Penemuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 

ilmu pengetahuan pada umumnya dan ekonomi pada khususnya. 

b. Menambah wawasan aplikasi ilmu yang telah diperoleh dalam masa 

perkuliahan. 

c. Menambah pengetahuan dan wawasan terutama yang terkait dengan 

keadaan ekonomi makro yang terjadi di Indonesia. 

d. Penemuan dalam penelitian ini berguna sebagai tugas akhir dari penulis 

untuk memperoleh gelar S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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Bagi Pembaca dan Pengembangan Penelitian Selanjutnya : 

a. Sebagai sumber referensi yang dapat memberikan kontribusi pemikiran 

bagi penulis lain dalam kerangka pengembangan yang ingin menulis 

tentang pertumbuhan ekonomi. 

b. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pertumbuhan ekonomi 

dilihat dari kebijakan moneter dan fiskal dan menambah kepekaan 

terhadap gejolak kondisi. 

 

E. METODE PENELITIAN 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

Jumlah Uang Beredar (JUB), Pembiayaan Mudharabah (PM) dan Zakat, 

Infak dan Sedekah (ZIS) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan 

data runtun waktu (time series) dengan data triwulan dimulai dari Januari 

2007 sampai Desember 2014. 

2. Teknik Penentuan Sampel  

“Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi 

yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian” (Kuncoro,2009:118). 

Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode quota 

sampling. Dalam penentuan sampel ini menggunakan Metode Quota 

Sampling. Metode Quota Sampling yaitu : 
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Sampel yang digunakan memastikan bahwa berbagai subgroup 

dalam populasi telah mewakili dengan berbagai karakteristik sampel 

sampai batas tertentu seperti yang dikehendaki oleh peneliti” (Kuncoro, 

2009:140). 

Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik 

triwulan Bank Indonesia, Statistik Biro Pusat Statistik (BPS) dan Statistik 

Forum Zakat (FOZ). 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Field Research 

Data yang digunakan adalah data sekunder. Definisi data sekunder 

yaitu “Data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan 

dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data” (Kuncoro, 

2009:148). Data ini seperti referensi dari Bank Indonesia (BI), Biro 

Pusat Statistik (BPS) dan Forum Zakat (FOZ). 

 Library Research 

Pada penelitian ini memperoleh bahan yang diperlukan untuk 

mendukung penelitian antara lain melalui Al-Quran, buku-buku, 

jurnal, internet, media massa, dan makalah-makalah yang berkaitan 

dengan penelitian tersebut. 

 

 



11 
 

 
 

 Internet Research 

Pada penelitian ini memperoleh bahan dengan menggunakan teknologi 

yang berkembang yaitu internet data karena ilmu selalu berkembang. 

4. Metode Analisis 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui analisis pengaruh Jumlah Uang 

Beredar (JUB), Pembiayaan Mudharabah (PM), dan Zakat, Infak serta 

Sedekah (ZIS) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan menggunakan 

metode regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah 

hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2, 

X3, ......, Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui 

arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau 

negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

Dalam penelitian ini menggunakan data linier karena dari dalam penelitian 

data sudah data yang linier. Maka dalam penelitian ini dilakukan beberapa 

tahapan sebagai berikut: 

 Uji Normalitas 

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel dependent, variabel independent atau keduanya 

mempunyai distribusi normal ataukah tidak. “Model regresi yang baik 

adalah distribusi data normal atau mendekati normal” (Gujarati, 

2006:47). 
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Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 

atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Data yang 

dinilai normal maka baik untuk dilanjutkan sebagai bahan penelitian. 

 Uji Linieritas  

Uji yang sangat populer untuk menguji masalah linieritas adalah uji 

yang dikembangkan oleh J.B Ramsey tahun 1969 untuk lebih dikenal 

dengan nama Ramsey Reset Test. Uji ini biasanya didesain untuk 

menguji apakah suatu variabel penjelas cocok atau tidak dimasukkan 

dalam suatu model estimasi. Akan tetapi menurut Kennedy (1996) 

dalam Insukindro (2003) uji yang dikembangkan oleh J.B Ramsey ini 

digunakan untuk menguji apakah bentuk fungsi suatu model estimasi 

linier atau tidak linier. 

 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara 

dua atau lebih variabel independen (X1, X2, X3, ......, Xn) dengan 

variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-

masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Uang Beredar (X1), 

Pembiayaan Mudharabah (X2), dan Zakat Infak Sedekah (X3) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi (Y). 
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Persamaan analisis regresi linier berganda adalah : 

Y = α + b  X1 + b  X2 + b  X3 + e 

Keterangan : 

Y : Pertumbuhan Ekonomi 

α : Koefisien Intercept (konstanta) 

X1 : Jumlah Uang Beredar 

X2 : Pembiayaan Mudharabah 

X3 : Zakat Infak Sedekah 

b
 : 
Koefisien variabel Jumlah Uang Beredar 

b : Koefisien variabel Pembiayaan Mudharabah 

b  : Koefisien variabel Zakat Infak Sdekah 

e : Standar error (epsilon), yaitu pengaruh variabel lain yang tidak   

masuk kedalam model, tetapi ikut mempengaruhi Pertumbuhan 

Ekonomi. 

 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat 

multikolinieritas, heteroskedatisitas dan autokorelasi. Uji asumsi klasik 

penting dilakukan untuk menghasilkan estimator yang linier tidak bias 

dengan varian yang minimum (Best Linier Unbiased Estimator = 

BLUE), yang berarti model regresi tidak mengandung masalah. Untuk 

itu diperlukannya pendeteksiannya lebih lanjut, diantaranya : 

 

 

1 2 3

1

2

3
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Multikolinieritas  

Menurut Nachrowi, “multikolinieritas adalah hubungan linier 

antarvariabel bebas” (Nachrowi, 2006:95). Dalam membuat regresi 

berganda, variabel yang baik adalah variabel bebas yang mempunyai 

hubungan dengan variabel terikat, tetapi tidak mempunyai hubungan 

dengan variabel bebas lainnya. Atau bisa juga, pengujian yang 

dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan linier diantara 

variabel-variabel bebas dalam model regresi. 

Heteroskedastisitas 

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam 

model regresi bersifat BLUE (best linier unbiased efficient) maka var 

(u1) harus sama dengan  (konstanta) atau bisa dikatakan semua 

residual atau error mempunyai varian yang sama komdisi ini disebut 

sebagai homoskedastis. Sedangkan bila varian tidak konstan atau 

berubah-ubah disebut dengan heteroskedastis. Pada praktiknya 

Heteroskedastis banyak ditemui pada data cross section karena 

pengamatan dilakukan pada individu yang berbeda pada saat yang 

sama, akan tetapi bukan berarti tidak terdapat pada data time series 

dikarenakan ketika menganalisis perilaku data yang sama dari waktu 

ke waktu fluktuasinya akan relatif lebih stabil (Widarjono, 2007). 

Dalam penelitian ini, untuk heteroskedastisitas menggunakan Uji 

White (White’s General Heteroskedasticity Test). Uji ini 

mengasumsikan bahwa varian error merupakan fungsi yang 
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mempunyai hubungan dengan variabel bebas, kuadrat masing-masing 

variabel bebas dan interaksi antar variabel bebas. Dimana keputusan 

ada tidaknya heteroskedastisitas bisa dilihat dari besar kecilnya nilai 

Obs * R square. 

Adapun dampak yang akan ditimbulkan dari heteroskedastisitas 

tersebut, diantaranya akibat dari varian koefisien regresi yang lebih 

besar maka akan mengandung berbagai konsekuensi yaitu interval 

kepercayaan semakin lebar, uji hipotesis baik uji-t atau uji-f akan 

terpengaruh yang berakibat uji hipotesis tidak akurat, dan pada 

akhirnya akan membawa dampak pula pada keakuratan kesimpulan. 

Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antar observasi dalam satu 

variabel. Atau bisa juga didefinisikan bahwa autokorelasi adalah 

korelasi antara anggota-anggota serangkaian observasi yang diurutkan 

menurut waktu atau ruang (dalam data cross section) (Gujarati, 2006). 

Biasanya autokorelasi ini terjadi pada data time series. Autokorelasi 

terjadi jika observasi yang berturut-turut sepanjang waktu mempunyai 

korelasi antara satu dengan yang lainnya. 

Dalam penelitian ini untuk melihat adanya autokorelasi atau Breusch 

dan Godfrey atau yang lebih dikenal dengan Uji Langrange Multiplier. 
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 Uji Hipotesis 

Uji Ketepatan Model (Uji F/ Overall Test) 

Uji ketepatan model (uji F/ overall test) digunakan untuk melakukan 

pengujian signifikansi semua variabel bebas secara serentak atau 

bersama-sama terhadap variabel terikat. Jika hasil yang didapat dari 

pengujian tersebut nilai Fhitung > dari Ftabel , maka variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika hasil yang 

didapat Fhitung < dari Ftabel , maka variabel bebas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

Uji Ketepatan Parameter (Uji T/ T Test) 

Uji ketepatan parameter (uji t/ t test) digunakan untuk menentukan 

seberapa signifikan variabel-variabel kepuasan konsumen, citra dan 

fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Jika Thitung > dari 

Ttabel maka variabel tersebut signifikan. Sebaliknya jika nilai Thitung < 

dari Ttabel maka variabel tersebut tidak signifikan.  

Uji Determinasi (R
2
)  

Uji koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur besarnya 

kemampuan menerangkan dari variabel bebas terhadap variabel terikat 

dalam satu model regresi (goodness of fit) dari persamaan regresi. 

Nilai R
2
 berkisar antara 0 < R

2
 < 1. Jiika R

2
 semakin mendekati 1, 

maka berarti model semakin tepat. Apabila nilai R
2
 = 1 maka berarti 

model tersebut sangat sempurna, karena sumbangan variabel-variabel 
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bebas terhadap variabel terikat 100%. Sebuah model tidak dapat 

digunakan untuk  membuat ramalan jika R
2
 = 0. 

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. Kearangka 

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. 


