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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara berkembang yang menganut sistem 

perekonomian yang disebut dengan sistem Demokrasi Ekonomi, yaitu sistem 

perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan 

UUD 1945. Sistem Demokrasi Ekonomi merupakan sistem ekonomi yang 

berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh dan untuk rakyat 

dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem ekonomi ini memiliki 

landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945. Perkembangan 

dan pembangunan ekonomi memerlukan peran serta dari lembaga keuangan 

sebagai penyelia dana. Maka dari itu suatu lembaga keuangan ikut berperan aktif 

dalam membantu perkembangan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Salah 

satu lembaga keuangan yang berperan adalah bank. Menurut Undang-Undang No. 

10 Tahun 2008, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. 

 Di Indonesia terdapat Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank 

Indonesia memiliki tugas utama menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem 

keuangan (perbankan dan sistem pembayaran), antara lain melalui instrumen suku 

bunga. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga ini harus dilakukan 
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secara hati-hati. Karena penerapan suku bunga yang terlalu ketat akan cenderung 

mematikan kegiatan ekonomi, apabila terlalu longgar juga akan memiliki dampak 

negatif pada kegiatan perekonomian. Oleh karena itu tingkat suku bunga selalu 

mengalami perubahan secara fluktuatif yang disebabkan oleh berbagai faktor. Hal 

ini dimaksudkan untuk mengontrol dan menjaga keberlangsungan kegiatan 

perekonomian.  

Akhir-akhir ini ekonomi global sedang mengalami goncangan yang 

berimbas pada perekonomian dalam negeri khususnya pada perubahan tingkat 

suku bunga dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data BI Rate tahun 2010-2014 

yang diperoleh dari Bank Indonesia dapat dilihat sebagai berikut :  

Tabel 1.1 
Perkembangan BI Rate Tahun 2010-2014 

No. Tahun 
2010 2011 2012 2013 2014 

Januari 6.50% 6.50% 6.00% 5.75% 7.50% 
Februari 6.50% 6.75% 5.75% 5.75% 7.50% 

Maret 6.50% 6.75% 5.75% 5.75% 7.50% 
April 6.50% 6.75% 5.75% 5.75% 7.50% 
Mei 6.50% 6.75% 5.75% 5.75% 7.50% 
Juni 6.50% 6.75% 5.75% 6.00% 7.50% 
Juli 6.50% 6.75% 5.75% 6.50% 7.50% 

Agustus 6.50% 6.75% 5.75% 6.50% 7.50% 
September 6.50% 6.75% 5.75% 7.25% 7.50% 
Oktober 6.50% 6.50% 5.75% 7.25% 7.50% 

November 6.50% 6.00% 5.75% 7.50% 7.75% 
Desember 6.50% 6.00% 5.75% 7.50% 7.75% 

 
Sumber: Bank Indonesia. 2014. BI Rate Bank Indonesia Tahun 2014. Jakarta. 
 

 Dari data pada Tabel 1.1 dapat diuraikan bahwa tingkat suku bunga yang 

ditetapkan oleh bank Indonesia selaku bank sentral negara pada tiap tahunnya 

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 tingkat suku bunga tidak mengalami 
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perubahan yaitu 6,5%. Fluktuatifnya tingkat suku bunga ini disebabkan oleh 

berbagai faktor ekonomi, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.  

 Sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam 

penerapan suku bunga seperti ini sangatlah disayangkan, karena Islam 

menyamakan bunga dengan riba‟ yang haram hukumnya bagi umat muslim. 

Namun pada akhirnya munculah Perbankan syariah yang dalam istilah 

internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau juga disebut dengan interest-

free banking istilah ini tidak lepas dari asal usul sistem perbankan syariah itu 

sendiri. 

Bank Syariah yang pada awalnya  dikembangkan sebagai suatu respon dari 

kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi 

desakan dari berbagai pihak yang mengininkan agar tersedia jasa transaksi 

keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip 

syariah Islam.  

 Bank syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1992 yakni Bank 

Muamalat, namun baru disetujui dan diberlakukan setelah keluar Undang-Undang 

No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, 

maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki 

landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya lebih cepat 

lagi.  

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya menerapkan 

prinsip bagi hasil dan resiko (profit and loss sharing), memberikan alternatif 

sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta 
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menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, 

mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan 

menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Keberadaan bank 

syariah diharapkan dapat mendorong  perekonomian suatu negara. Tujuan dan 

fungsi perbankan syariah dalam perekonomian (Setiawan, 2006) 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. 

Dari tahun ke tahun bank syariah menunjukkan perkembangan yang 

semakin meningkat, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah bank umum syariah 

(BUS), unit usaha syariah (UUS), maupun bank pembiayaan rakyat syariah 

(BPRS). Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh 

Bank Indonesia terlihat bahwa terjadi kenaikan jumlah BUS, UUS dan BPRS : 

Tabel 1.2 
Jaringan Kantor Perbankan Syariah 

(Islamic Banking Network) 
 

Indikator Tahun 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

BUS 5 6 11 11 11 11 12 
UUS 27 25 23 24 24 23 22 

BPRS 131 138 150 155 158 163 163 
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan. 2014.Statistik Perbankan Syariah Tahun 2014. 
Jakarta: OJK 
 

Sejalan dengan berkembangnya BUS, UUS aset perbankan syariah pun 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2010 mencapai Rp. 

97,519 triliun dan berlanjut pada tahun 2011 menjadi Rp. 145,467 triliun, tahun 
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2012 mencapai Rp. 195,018 triliun serta tahun 2013 mencapai Rp. 242,276 

triliun.. Catatan terakhir pada bulan Desember 2014 aset perbankan syariah 

mencapai Rp. 263,468 triliun. 

Tidak hanya jumlah BUS, UUS, BPRS dan asetnya saja yang meningkat 

secara signifikan, namun peningkatan ini juga terjadi pada komposisi pembiayaan 

yang diberikan bank umum syariah dan unit usaha syariah dalam berbagai akad 

yaitu akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, salam, 

qardh,  dan lain sebagainya., menurut data Statistik Perbankan Syariah tercatat 

bahwa :   

Tabel 1.3 
Komposisi Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Tahun 2010-2014 

  dalam Miliar Rupiah 

Akad Tahun 
2010 2011 2012 2013 2014 

Mudharabah 8.631 10.229 12.023 13.625 14.354 
Musyarakah 14.624 18.960 27.667 39.874 49.387 
Murabahah 37.508 56.365 88.004 110.565 115.979 

Salam 0 0 0 0 0 
Istishna 347 326 376 582 630 
Ijarah 2.341 3.839 7.345 10.481 11.418 
Qardh 4.731 12.937 12.090 8.995 5.628 
Total 68.181 102.655 147.505 184.122 197.279 

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan. 2014.Statistik Perbankan Syariah Tahun 2014. 
Jakarta: OJK 
 

Dari data Tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa total komposisi 

pembiayaan yang diberikan bank syariah terhadap nasabah terus mengalami 

peningkatan yang signifikan pada tiap tahunnya yakni pada tahun 2010 sebesar 

68,181 trliun, pada tahun 2011 naik menjadi 102,655 triliun dan terus mengalami 

peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 

147,505 triliun, pada tahun 2013 menjadi 184,122 trilun dan pada tahun 2014 
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menjadi 197,279 triliun. Salah satu pembiayaan terbesar yang diberikan kepada 

nasabah dari tabel tersebut yaitu pembiayaan dalam akad murabahah.  

Menurut Jihad dan Hosen (2009:102), dominannya jenis pembiayaan 

murabahah dibandingkan dengan jenis pembiayaan lain disebabkan beberapa 

faktor yaitu dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan murabahah  dinilai 

lebih minim resikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain 

itu, pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam 

memprediksi keuntungan yang diperoleh. Sementara dari sisi permintaan nasabah, 

pembiayaan murabahah dinilai lebih mudah dan memiliki kemiripan operasional 

dengan jenis kredit konsumtif di bank konvensional. 

Menurut Antonio (2001), murabahah adalah akad jual beli barang pada 

harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik 

murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga 

pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan pada biaya (cost) tersebut. 

Murabahah diperbolehkan dalam syariah Islam hal ini termaktub dalam 

Al-Qur’an Surat An-Nisa  29 dan Al-Baqarah ayat 275 : 

                     

                     
 

Yã ayyuha‟l-laŻȋna ãmanu lã ta‟ kulū amwãlakum baynakum bil-bãtili illã 
an takūna tijãratan „an tarãḍim-minkum walã taqtulū anfusakum inna‟l-lãha kãna 
bikum raḥȋman. 

 
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali ada transaksi di antaramu.” 
Al-Baqarah ayat 275 : 
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Al-laŻȋna ya‟kulūna‟r-ribã lã yaqūmūna illã kamã yaqūmu‟l-laŻȋ 
yatakhabbatuhu‟s-syaitãnu mina‟l-masi, Żãlika bi-annahum qãlū  innama‟l-bay‟u 
miṡlu‟r-ribã wa aḥa‟l-lallãhu al-bay‟a waḥaramma‟r-ribã faman jã ahu 
mau‟iẓatun mi‟r-rabbihi  faintahã falahu mã salafa wa amruhu ila‟l-lãhi wa man 
„ãda faulãika aṡḥãbu‟n-nari hum fihã khãliduna 

 
Artinya : 
“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 
berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal 
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya.” 
 

Di dalam As-Sunnah pun terdapat hadits yang berbunyi : 

َ  ُ : َأنَّ النَِّبيَّ صَلَّي هللُا عَلَْيِو وَسَل.َم َقاَل   َ ِ  َّ اَلَْب َ   ٌث  ِْي َ  ٍل : َ  َ  َأ ُ   َِل َ  ُ , اَلْبَْي  َ  َ ُ َوخَْلُط الُْب ِّ , َواْل
  ِ ِ  لِلْبَْيِت اَل لِلْبَْي (رواه اب  ما و ع  ص يب)ِبالشَّعِْي  

Inna‟n-nabiyya ṡala‟l-lãhu „alayhi wasallama qá la: ṡalã ṡu fîhinnal 
barakatu: albay‟u ilã ajalin wal muqaraḍatu wakhalṭul burri bissya‟îri lil bayti lã 
lil bay‟i 

 
 “Nabi bersabda, Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli 
secara tangguh, muqaradhan (mudharabah), dan mencampur gandum dengan 
tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah) 
 
 

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda : 

ِ  صَلَّي هللُا عَلَْيِو َوأَِلِو وَسَلََّم َقالَ  ْ اَل ِ َي هللُا عَْنُو َأنَّ رَُس ْ ِر ِّ َر  ُ ِ  اْل ْ  أَِبْي سَعِْي ْ  : َع ُ  َع َ االْبَْي  ِنَّ
اٍل  َ ا (رواه البي  ي واب  ما و وصححو اب  حبان), َ   

„an abî sa‟idil khudriyyi  raḍya‟l-lãhu „anhu anna rasula‟l-lãhi ṡal‟l-la‟l-
ahu „alayhi wa alihi wasallama qã la: innamal bay‟u „antarãdin 
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“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al Baihaqi 
dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban) 
 
 Produk murabahah ini merupakan produk pembiayaan dimana pihak bank 

sebagai mediator antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan developer 

atau pemasok. Maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan 

memiliki atau membeli suatu barang dari pemasok sementara nasabah belum 

memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank disini bertugas 

untuk memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang 

diinginkan nasabah terlebih dahulu kepada pemasok, kemudian pihak bank 

menjual kembali kepada nasabah dengan harga sesuai pembelian pihak bank dari 

pihak pemasok dengan cara mengangsur dan ditambah keuntungan bagi pihak 

bank yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah sebelum transaksi 

jual beli dilakukan. 

Dalam  pembiayaan murabahah, dana bank akan bertambah karena dari 

proses penyaluran dana atau pembiayaan tersebut akan diperoleh suatu 

keuntungan berupa margin. Menurut  Gozali (2005), margin dalam dunia 

perbankan syariah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan 

pendapatan yang diperoleh dari selisih antara harga jual dengan harga beli atas 

sebuah akad jual beli. Margin tidak sama dengan bunga karena margin harus 

sudah ditentukan di awal dalam perjanjian dan tidak boleh berubah di tengah 

jalan. Sedangkan margin murabahah (Menurut Wiroso, 2005), merupakan 

pendapatan margin yang ditangguhkan yang telah dapat diakui karena telah jatuh 

tempo atau telah dilunasi piutang murabahahnya. 
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Pada akad murabahah ini, tingkat margin merupakan salah satu elemen 

penting bagi perbankan syariah, karena tingkat margin  berfungsi untuk 

mengendalikan penyaluran pembiayaan agar selalu berada pada kondisi yang 

tidak merugikan bank syariah serta sebagai instrumen untuk bersaing baik dengan 

bank syariah lainnya maupun dengan bank konvensional. Data yanag dihimpun 

dari publikasi Bank Indonesia menunjukkan bahwa tingkat margin murabahah 

pada Maret tahun 201 sampai dengan Desember 2014 mengalami fluktuasi. Tabel 

1.4 menunjukkan fluktuasi tingkat margin murabahah sebagai berikut : 

Tabel 1.4 
Tingkat Margin Murabahah Bank Syariah Tahun 2010-2014 

 

No. Tahun 
2010 2011 2012 2013 2014 

Januari 15.87% 15.40% 14.66% 13,74% 13,20% 
Februari 16.07% 15.32% 14.66% 13,68% 13,22% 

Maret 16.44% 15.23% 14.63% 13,57% 13,30% 
April 16.17% 15.10% 14.40% 13,52% 13,45% 
Mei 16.69% 15.25% 14.33% 13,64% 14,61% 
Juni 15.30% 15.15% 14.21% 13,56% 14,45% 
Juli 15.77% 15.13% 14.12% 13,47% 14,66% 

Agustus 15.51% 15.05% 13.81% 13,41% 14,66% 
September 15.49% 15.04% 13.94% 17,15% 14,60% 
Oktober 15.61% 14.93% 13.85% 13,34% 14,81% 

November 15.53% 14.76% 13.81% 13,32% 15,52% 
Desember 15.30% 14.72% 13.69% 13,18% 15,43% 
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan. 2014.Statistik Perbankan Syariah Tahun 2014. 
Jakarta: OJK 

 

           Tinggi rendahnya margin ini mempengaruhi minat masyarakat untuk 

mengajukan pembiayaan dan juga berpengaruh pada tingkat pembiayaan bank 

syariah (Jihad dan Hosen, 2010:110). Semakin tinggi tingkat margin 

pembiayaan yang ditentukan oleh bank syariah memungkinkan timbulnya rasa 

enggan masyarakat untuk mengajukan pembiayaan pada bank syariah yang 
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mengakibatkan penurunan dari jumlah penyaluran pembiayaan pada bank 

syariah. Penentuan tingkat margin pembiayaan ini masih merujuk pada tingkat 

suku bunga pasar karena faktanya bank syariah juga berkompetisi dengan bank 

konvensional untuk mendapatkan floating costumer yaitu customer yang 

cenderung fleksibel di bank syariah dan di bank konvensional. Perilaku floating 

customer sangat dipengaruhi oleh convenience  dan perolehan keuntungan dari 

return yang di dapat (Karim, 2007:393). Menurut Muhammad (2011:143), 

tingkat margin keuntungan berpengaruh terhadap jumlah permintaan 

pembiayaan syariah. Bila tingkat margin keuntungan lebih rendah daripada rata-

rata suku bunga perbankan nasional, maka pembiayaan syariah semakin 

kompetitif sehingga jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan 

meningkat. 

Penetapan margin keuntungan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari 

segi internal maupun dari segi eksternal. Dimana pada segi internal berhubungan 

dengan kebijakan dari bank syariah sendiri, sedangkan dari segi eksternal 

berhubungan dengan variabel-variabel makro ekonomi seperti inflasi, suku bunga, 

jumlah uang beredar, dan lain sebagainya. Muhammad (2005:103), menyatakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya mark-up atau margin adalah 

kebutuhan bank syariah untuk memperoleh keuntungan riil, inflasi, suku bunga 

berjalan, kebijakan moneter dan marketabilitas barang-barang murabahah serta 

tingkat laba yang diharapan dari barang-barang tersebut. Oleh karena itu margin 

ini berperan sangat penting bagi bank syariah karena berkaitan dengan kondisi 

perekonomian suatu negara yang cenderung fluktuatif. 
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Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan 

moneter, dimana kebijakan tersebut bertujuan antaralain untuk mengatur inflasi 

dan nilai tukar rupiah. Maka dari itu Bank Indonesia menetapkan tingkat suku 

bunga agar mampu mengontrol tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah. Dimana 

tingkat suku bunga ini mampu mempengaruhi tingkat suku bunga kredit pada 

perbankan konvensional. Bank syariah sebagai pesaing dari bank konvensional 

secara tidak langsung juga merasakan dampak dari perubahan tingkat suku bunga 

kredit, dimana jika tingkat suku bunga kredit meningkat maka margin murabahah 

pada bank syariah juga akan meningkat. Hal ini dilakukan oleh bank syariah agar 

mampu bersaing dengan bank konvensional pada umumnya. Berubahnya margin 

murabahah pada bank syariah akan mempengaruhi minat nasabah yang akan 

mengajukan pembiayaan yang berarti perubahan tingkat suku bunga kredit juga 

secara tidak langsung akan mampu mempengaruhi jumlah pembiayaan 

murabahah. Jadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Margin Murabahah dan 

Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Periode 2010-2014. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dalam 

penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai fokus utama penelitian 

sebagai berikut : 

1. Apakah tingkat suku bunga mempengaruhi margin murabahah pada 

Bank Syariah? 
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2. Apakah margin murabahah mempengaruhi pembiayaan murabahah 

pada Bank Syariah? 

3. Apakah tingkat suku bunga mempengaruhi pembiayaan murabahah 

pada Bank Syariah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh tingkat suku bunga 

terhadap margin murabahah pada Bank Syariah. 

2. Mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh margin murabahah 

terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah. 

3. Mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh tingkat suku bunga 

terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian kali ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti sebagai salah satu referensi 

ketika hendak melakukan penelitian yang berkaitan dengan margin 

murabahah dan pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan untuk  penelitian 

selanjutnya. 

2. Bagi Perbankan Syariah 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta evaluasi 

bagi perbankan syariah agar mampu memanfaatkan peluang yang ada dari 

situasi ekonomi di Indonesia untuk menarik perhatian nasabah. 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dan sebagai 

informasi bagi masyarakat luas. Khususnya dalam bidang perbankan 

syariah terkait dengan margin murabahah dan pembiayaan murabahah. 

1.5 Sistematika Skripsi 

 Sebagai gambaran umum dalam penyusunan isi dan kesesuaiannya dengan 

judul yang diangkat, penulisan penelitian ini terdiri lima bab dengan sistematika 

pembahasan sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang masalah, yaitu hal-hal apa saja yang 

menjadi penyebab atau melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. Bab ini juga 

berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

skripsi. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini  diuraikan mengenai landasan pustaka, penelitian 

sebelumnya, hipotesis atas masalah yang diangkat, dan kerangka berpikir yang 

dapat membantu pola pikir dan sebagai alur dalam menghubungkan variabel-

variabel serta metode analisis yang digunakan. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 
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Dalam bab ini berisi tentang deskripsi bagaimana penelitian ini 

dilaksanakan yangselanjutnya diuraikan menjadi pendekatan penelitian yang 

digunakan, identifikasi dan definisi operasional variabel penelitian, jenis dan 

sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis yang digunakan. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum subjek penelitian, 

deskripsi hasil penelitian yang merupakan penjelasan singkat mengenai 

pelaksanaan dan variabel  penelitian, proses analisis dan interpretasi hasil 

sekaligus proses pembuktian hipotesis yang diajukan, dan pembahasan terhadap 

hasil penelitian. 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi penyataan 

dan jawaban singkat dari pertanyaan yang telah dirumuskan serta saran-saran 

yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap objek 

penelitian tersebut. 
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