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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan 

penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara 

keuangan. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan 

UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lain dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan di Indonesia memiliki 

peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian negara antara lain sebagai 

perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki dana dan pihak-pihak yang 

kekurangan dana serta sebagai memperlancar lalu lintas pembayaran. Dengan 

adanya perusahaan perbankan di Indonesia akan membantu masyarakat dalam 

meningkatkan taraf hidupnya dan dapat membantu pemerintah dalam 

menyelesaikan masalah perekonomian yang terjadi pada negara akhir-akhir ini. 

Karena suatu bank di suatu negara dapat dijadikan ukuran kemajuan negara yang 

bersangkutan.Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan 

dalam mengendalikan negara tersebut.Artinya, keberadaan dunia perbankan 

semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. 

Bank mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian suatu negara. 

Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan dalam memobilisasi dana 

masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta 
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memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Selain menjalankan 

kedua perencanan tersebut, bank juga berfungsi sebagai media dalam 

mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral.Bank 

adalah department of store, yang merupakan organisasi jasa atau pelayanan 

berbagai macam jasa keuangan. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan ,deposito. Kemudian 

bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi 

masyarakat yang membutuhkannya.Disamping itu, bank juga dikenal sebagai 

tempat untuk menukar uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran 

dan setoran (Kasmir, 2009:25 dalam Arinta, 2016). Berdasarkan fungsi bank 

tersebut, sifat bisnis bank berbeda dengan perusahaan manufaktur maupun 

perusahaan jasa lainnya. Sebagian besar aktiva bank adalah aktiva likuid dan 

tingkat perputaran aktiva dan pasivanya sangat tinggi.Bisnis perbankan 

merupakan usaha yang sangat mengandalkan kepercayaan, yaitu kepercayaan 

masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Sedikit saja ada isu berkaitan 

dengan kondisi bank yang tidak sehat, maka masyarakat akan berbondong-

bondong menarik dananya dari bank, sehingga akan lebih memperburuk kondisi 

bank tersebut. 

Dekade ini, Indonesia membiayai peluncuran sistem keuangan Islam dalam 

rangka untuk mengakomodasi orang-orang Indonesia yang mayoritas nya adalah 

muslim. Sistem keuangan Islam di Indonesia telah diperluas ke pasar modal, 

asuransi, hipotek, tabungan dan lembaga pinjaman, bank, dll (Wijaya, 2008 dalam 

Arinta, 2016). Hal tersebut adalah untuk memperkaya sistem Islam atas sistem 
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konvensional yang digunakan untuk membandingkan kinerja dan prospek masa 

depan khususnya. Pemerintah melakukan langkah strategis pengembangan 

perbankan Islam yang memberikan izin kepada bank-bank konvesional komersial 

untuk membuka cabang Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu konversi bank 

konvensional menjadi bank syariah (Antonio, 2001 dalam Arinta, 2016).Namun, 

selama periode 1992-1998 (Aziz, 2009 dalam Arinta, 2016) mengkritik hanya ada 

satu Bank Umum Syariah (BUS) sebagai pelaku industri perbankan syariah yaitu 

Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hal ini disebabkan selama enam tahun 

beroperasi praktis tidak ada regulator lain yang mendukung sistem Perbankan 

Islam. Strategi ini juga merupakan respon dan inisiatif dari perubahan dalam 

Undang-Undang Perbankan No.10/1998 sebagai pengganti UU No.7/1992, yang 

secara tegas.Sistem Perbankan Islam diposisikan sebagai bagian dari sistem 

perbankan nasional. Pada tahun 2008 Pemerintah menerbitkan UU No.21/2008 

Perbankan Islam, yang diharapkan untuk memberikan dasar hukum yang lebih 

kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan Perbankan Islam di 

Indonesia sehingga sama dan sejajar dengan bank konvensional. 

Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-

undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 

tentang Perbankan serta lebih spesifiknya pada Peraturan Pemerintah N0 72 tahun 

1992 tentang Bank Berdasarkan prinsip Bagi Hasil. Sejak saat itulah, kemudian 

dikenal dua sistem perbankan di Indonesia (Dual Banking System) yang 

dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha yakni: 

1. Bank yang melakukan usaha secara konvensional 
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2. Bank yang melakukan usaha secara syariah 

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki 

persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, 

teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh 

pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. 

Tetapi antara keduanya juga memiliki perbedaan yang mendasar yaitu akad yang 

dilakukan bank syariah mempunyai konsekuensi duniawi dan ukhrawi sesuai 

dengan hukum Islam sedangkan bank konvensional hanya mempunyai 

konsekuensi duniawi saja dan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil 

sedangkan bank konvensional menggunakan tingkat suku bunga dalam 

penyaluran dananya. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut 

aspek legal, stuktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja 

(Antonio, 2001 dalam Arinta, 2016). Prinsip bagi hasil ini memungkinkan 

nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui monitoring atas 

jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jumlah keuntungan bank semakin besar maka 

semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya. 

Jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi 

indikator bahwa pengelolaan bank merosot. Keadaan itu merupakan peringatan 

dini yang transfaran dan mudah bagi nasabah. Berbeda dari perbankan 

konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga 

yang diperoleh (Novita Wulandari, 2004 dalam Rahman, 2012 dalam 

Purnamasari, 2016). 
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Konsep ekonomi syariah ini diyakini menjadi sistem imun yang efektif yang 

tidak terpengaruh oleh gejolak krisis ekonomi. Pada tahun 1998 terjadi krisis 

ekonomi di Indonesia yang telah menenggelamkan bank- bank konvensional dan 

banyak dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya, sementara perbankan yang 

menerapkan sistem syariah dapat tetap mampu bertahan. Hal tersebut ternyata 

menarik minat pihak perbankan konvensional untuk mendirikan bank yang juga 

memakai sistem syariah yang pada akhirnya tahun 1999, perbankan syariah 

berkembang luas dan menjadi internasional pada tahun 2004 (Hasan, 2014:103 

dalam Purnamasari, 2016). Sistem syariah ini menawarkan keadilan, transparansi, 

akuntabilitas dan saling percaya di antara para pelaku ekonomi. Sistem ekonomi 

dunia saat ini didominasi oleh segelintir pemilik modal, dan para kapitalis yang 

memiliki pengaruh yang luar biasa dalam pergerakan roda ekonomi, yang pada 

akhirnya banyak menimbulkan korban sehingga keberadaan bank syariah ini 

diharapkan mampu memberikan solusi atas keadaan tersebut (Ningsih, 2012 

dalam Purnamasari, 2016). 

Industri perbankan di Indonesia sangat penting peranannya dalam 

perekonomian. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai 

peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara 

keuangan. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan salah satu dari sistem 

keuangan yang berfungsi sebagai (financial intermediary), yaitu suatu lembaga 

yang mempunyai peran untuk mempertemukan antara penyandang dan pengguna 

dana. Oleh karena itu, kegiatan bank harus berjalan secara efisien pada skala 

makro maupun mikro. Dana hasil mobilitas masyarakat dialokasikan ke berbagai 
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ragam sektor ekonomi dan keseluruh area yang membutuhkan, secara cepat dan 

tepat. Untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum 

terlayani oleh sistem perbankan konvensional dan untuk mengakomodasi 

kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesui dengan prinsip syariah, 

maka tahun 1992 bank syariah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat. 

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam 

kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa 

perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Sistem 

pembiayaan syariah dan perbankan konvensional dengan sinergis mendukung 

mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan 

pembiayaan bagi sektor-sektor prekonomian nasional(Maharani, 2010 dalam 

Solikah, 2017). 

Perkembangan bank syariah saat ini sangat pesat dipicu oleh UU No. 10 

tahun 1998 yangmemungkinkan perbankan menjalankan dual bangking system. 

Bank-bank konvensional yangmenguasai pasar mulai melirik dan membuka Unit 

Usaha Syariah. Diantaranya adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Bukopin, 

Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Danamon, Bank Niaga, dan lain sebagainya. 

Dan perkembangan asset perbankan syariah pada bank umum syariah (BUS) 

sangat meningkat dari tahun ke tahun. Dalam penerapan dual bangking system di 

Indonesia maka terdapat dua sistem perbankan yang beroperasi baik secara teori 

maupun prakteknya berbeda meskipun terdapat perbedaan yang sangat mendasar 

antara bank syariah dengan bank konvensional namun dalam prakteknya bank 
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syariah merupakan pesaing utama dengan bank konvensional seperti dalam 

penghimpunan dan penyaluran dana. Salah satu bentuk persaingan itu dapat secara 

nyata dilihat dari pengalihan dana nasabah akibat kenaikan atau penurunan tingkat 

suku bunga maka nasabah atau deposan lebih tertarik menyimpan dananya di bank 

syariah. Sebaliknya apabila tingkat suku bunga lebih mengguntungkan dari pada 

tingkat bagi hasil maka nasabah atau deposan akan memindahkan dananya ke 

bank konvensional. 

Periode 1992 sampai 1998, hanya terdapat satu Bank Umum Syariah dan 78 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Tahun 1998 

muncul UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Perubahan Undang-Undang 

tersebut menimbulkan beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih 

besar bagi pengembangan bank syariah. Undang-Undang tersebut telah mengatur 

secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang usaha yang 

dapatdioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang 

tersebut juga memberikanarahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka 

cabang syariah atau bahkanmengkonversikan diri untuk secara total menjadi bank 

syariah (Maharani, 2010 dalam Solikah, 2017). 

Akhir tahun 1999, bersamaaan dengan ditetapkan Undang-Undang 

perbankan berdirilah bank-bank syariah umum dan bank umum yang membuka 

unit usaha syariah. Sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai 

bank syariah yang pertama pada tahun 1992, dengan satu kantor layanan dengan 

asset awal sekitar Rp. 100 Milyar, maka data Bank Indonesia per 30 juni 2011 

menunjukkan bahwa saat ini perbankan syariah nasional telah tumbuh cepat, 



8 
 

ketikapelakunya terdiri atas 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha 

Syariah (UUS), dan 154 Bank Perkreditan Rakyat Syariah(Statistik Perbankan 

Indonesia juni 2011 dalam Solikah, 2017). 

Perkembangan bank umum syariah dan bank konvensional yang membuka 

cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahanya bank syariahpada saat 

perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998. Sistem bagi 

hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk-produk bank muamalat 

menyebabkan bank tersebut relative mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut 

oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional 

lebih rendah dari bank konvensional (Wulandari, 2004 dalam Solikah, 2017). 

Bunga atau riba adalah penambahan, perkembangan peningkatan dan 

pembesaran yang diterima oleh pemilik dana, sebagai suatu imbalan karena 

menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu 

tertentu. Secara umum riba adalah pengembalian tambahan yang harus dibayar, 

baik dalam transaksi jual beli maupun sewa menyewa yang bertentangan dengan 

prinsip syariah ( Antonio, 2001 dalam Solikah, 2017). 

Tingkat suku bunga merupakan salah satu pertimbangan seseorang untuk 

menabung atau mendepositokan dananya pada bank. Tingkat bunga yang tinggi 

akan mendorong masyarakat untuk menabung atau mendepositokan dananya dan 

mengorbankan konsumsi yang sekarang untuk dimanfaatkan di masa yang akan 

datang. Dimana para penabung bersifat profit atau dengan kata lain memanfaatkan 

keuntungan pada saat tingkat suku bunga tinggi. Dalam hal ini berarti masyarakat 

lebih tertarik mengorbankan konsumsinya sekarang guna menambah 
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tabunganya.Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya 

agar dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi bank syariah harus bersaing 

dengan bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di 

Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus diseimbangan dengan 

manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. 

Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus 

bertahan hidup adalah kinerja keuangan bank.Sebagai salah satu lembaga 

keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. 

Kinerja bank adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk 

bisa terus bertahan hidup. Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja 

bank secara keseluruhan, hal ini merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank 

dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, 

penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi, maupun sumber daya manusia. 

Alat ukur kinerja yang dapat digunakan dengan didasarkan pada laporan keuangan 

adalah dengan menghitung rasio-rasio keuangan sehingga dapat mengetahui 

kinerja tersebut dengan menggunakan analisis rasio. Hal mendasar yang 

membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah 

terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh 

nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga 

keuangan kepada nasabah (Rindawati, 2007 dalam Umardani, 2016). Kegiatan 

operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). 

Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh 

pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman 
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karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Bank berfungsi sebagai perantara 

keuangan sehingga faktor kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama dalam 

menjalankan bisnis perbankan. Manajemen bank dihadapkan pada upaya untuk 

menjaga kepercayaan tersebut agar dapat memperoleh simpati dari para calon 

nasabahnya (Kasmir, 2014 dalam Umardani, 2016). 

Performance (kinerja) bank menjadi pertimbangan yang signifikan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan pada bank. Pihak-pihak yang berkepentingan 

pada bank antara lain investor, kreditur, pelanggan, karyawan, pemerintah, dan 

masyarakat sekitar. Mengingat banyaknya pihak-pihak yang berkepentingan 

sehingga penilaian terhadap performance bank menjadi sangat penting. 

Performance bank dinilai berdasarkan bagaimana manajemen perusahaan 

malaksanakan seluruh tugasnya. 

Performance bank tersebut dapat dilihat melalui laporan keuangan yang 

secara teratur  diterbitkan oleh bank go public. Informasi yang ada pada laporan 

keuangan adalah informasi  berupa angka-angka yang merupakan rekaman dari 

transaksi yang terjadi selama satu periode. Untuk mengetahui makna angka-angka 

yang ada pada laporan keuangan tersebut diperlukan sebuah alat analisis. Alat 

analisis yang digunakan biasanya adalah analisis laporan keuangan yang berupa 

rasio-rasio laporan keuangan. 

Laporan keuangan pada perbankan menunjukkan kinerja keuangan yang 

telah dicapai perbankan pada suatu waktu. Kinerja keuangan tersebut dapat 

diketahui dengan rasio-rasio keuangan sehingga dapat mengetahui kinerjanya 

tersebut dengan menggunakan analisis rasio, yakni rasio likuiditas, rasio 
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solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio efisiensi operasional. Analisis rasio ini 

merupakan teknis analisis untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu 

dalam neraca maupun laporan laba rugi bank secara individual maupun secara 

bersama-sama (Abdullah, 2008 dalam Solikah, 2017). 

Fungsi laporan keuangan adalah sebagai alat informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan dan juga 

sebagai alat pertanggung-jawaban. Kegagalan manajemen dalam menyusun 

laporan keuangan berarti  kegagalan mempertanggung-jawabkan tugas yang 

diberikan kepadanya. Dengan kata lain laporan keuangan dapat dijadikan jendela 

untuk melihat kondisi didalam perusahaan, sehingga dapat ditemukan tanda-tanda 

permasalahan dan kondisi umum perusahaan. 

Agar dapat mencapai tujuan bersama, perusahaan perlu melakukan analisis 

laporan keuangan untuk memperluas dan mempertajam informasi yang disajikan 

oleh laporan keuangan.Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk mengetahui 

situasi dan kondisi perusahaan, melihat kemungkinan adanya permasalaahan 

dalam perusahaan, menilai prestasi manajemen, operasional, dan efisiensi 

perusahaan, meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa mendatang, serta 

melihat perbandingan kinerja dari beberapa bank. 

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar 

dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi bank syariah harus bersaing dengan 

bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. 

Persaingan yang semakin tajam ini harus dibarengi dengan manajemen yang baik 

untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu faktor yang harus 
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diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bartahan hidup adalah kinerja (kondisi 

keuangan) bank. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah 

dengan Bank Konvensional di Indonesia Periode Tahun 2014-2018”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 

permasalahan dalampenelitian ini adalah: 

1. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan Bank konvensional dan Bank 

Syariah dilihat dari rasio CAR? 

2. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan Bank konvensional dan Bank 

Syariah dilihat dari rasio ROA ? 

3. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan Bank konvensional dan Bank 

Syariah dilihat dari rasio ROE ? 

4. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan Bank konvensional dan Bank 

Syariah dilihat dari rasio NIM ? 

5. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan Bank konvensional dan Bank 

Syariah dilihat dari rasio LDR ? 

6. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan Bank konvensional dan Bank 

Syariah dilihat dari rasio NPL ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain: 

1. Menganalisis kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional dilihat 

dari masing-masing rasio keuangan. 
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2. Mengetahui perbedaan kinerja keuangan bank syariah jika dibandingkan 

dengan bank konvensional  dilihat dari masing-masing rasio keuangan 

secara keseluruhan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian mengenai 

perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan 

konvensional antara lain: 

1. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh 

pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai perbankan syariah. 

2. Bagi Bank Syariah Mandiri, dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki 

apabila ada kelemahan dan kekurangan. 

3. Bagi Bank Rakyat Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

acuan atau pertimbangan untuk membentuk atau menambah Unit Usaha 

Syariah atau bahkan mengkonversi menjadi bank syariah. 

4. Bagi akademis, dapat dijadikan sebagai referensi terhadap kebijakan dalam 

menentukan mata kuliah ekonomi syariah. 

E. Sistematika Penelitian 

Skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, 

manfaat dari hasil penelitian, serta sistematika penulisan skripsi yang digunakan. 



14 
 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan secara singkat teori yang melandasi penelitian, 

termasuk pembahasan tentang pengertian dan perbedaan bank syariah dan bank 

konvensional.Pembahasan berikutnya adalah mengenai teori pengukuran kinerja 

bank yang ditekankan pada perhitungan rasio keuangan bank (financial rasio), 

tinjauan penelitian terdahulu, dan penentuan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Disini dikemukakan tentang kerangka pemikiran, metode analisa data, 

sumber dan jenis data serta teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan gambaran umum obyek penelitian, analisis data, dan 

pembahasan hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Penulisan akan menyimpulkan permasalahan yang dibahas berdasarkan 

analisa yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian, serta  

saran-saran sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


