
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan ajaran yang mengatur umat manusia secara 

menyeluruh dan universal. Ajaran Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan 

baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk 

menjaga ketaatan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, sedangkan 

muamalah merupakan aturan main manusia dalam kehidupan sosial (Antonio, 

2001). Agama Islam yang diturunkan melalui Nabi Muhammad saw sudah 

mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi. Kegiatan 

ekonomi adalah salah satu bentuk ibadah yang mengaitkan hubungan antar 

sesama manusia, oleh karena itu kegiatan ekonomi tidak dapat terlepas dari 

aspek aqidah dan akhlak (Ashar, 2015). Salah satu bagian dari Ekonomi Islam 

yang dianggap paling berkembang saat ini adalah perbankan syariah.  

Pertumbuhan keuangan perbankan syariah telah mengambil perhatian 

dunia keuangan beberapa tahun terakhir. Konsep perbankan syariah, menerima 

dukungan dari berbagai belahan dunia sebagai sebuah penemuan yang dapat 

menggabungkan antara dimensi ideologis prinsip-prinsip syariah dengan 

praktik di lapangan. Perbankan syariah mampu memberikan inovasi untuk 

solusi keuangan khususnya pada masyarakat muslim di dunia yang ingin 
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melakukan transaksi pada jaman modern tanpa menghilangkan aspek etis 

perbankan (Siddiqui, 2013).  

Menurut Ascarya (2007), Bank Syariah didefinisikan sebagai institusi 

keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro 

bank syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai 

pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di 

masyarakat sekitarnya. Dari  definisi perbankan syariah tersebut, ada dua 

kelembagaan yang terdapat pada perbankan syariah, yaitu Bank Syariah dan 

Unit Usaha Syariah. Munculnya dua kelembagaan ini pada perbankan syariah 

di Indonesia terkaiat dengan dual banking system yang dianut pada system 

perbankan di Indonesia. 

Perbankan syariah memiliki tujuan utama yaitu mencapai 

kemaslahatan. Kemaslahatan dapat didefinisikan secara bahasa sebagai 

kegunaan, manfaat, kepentingan, kesejahteraan atau al-manfaat dalam bahasa 

Arab (Al-Mubarak et al, 2011). Hal ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan 

mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional dari segi 

penetapan tujuan. Bank Syariah juga tidak melaksanakan sistem bunga dalam 

seluruh aktifitasnya, sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga 

dalam seluruh aktifitasnya yang bahkan menjadi salah satu sumber pendapatan 

bank (Kasmir, 2002). Sistem bunga ini merupakan salah satu bagian dari riba.  
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Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah swt menyatakan bahwa orang 

yang melakukan riba dosanya amat besar seperti pada Surat Al-Baqarah ayat 

275-276 sebagai berikut : 

Allah ta'ala berfirman: 

َاَُوُْ َ ََروَِكَبِؤًَََُِّنق ٘قطَُُىَِهَيَ وقَوسِّ بََُالََٗقُُْهَْىَإاِلََكَوََُٗقُُْمَ وَِّزََٕٗتََخبَّطََُُ وشَّ  وَِّزَٗيََٗؤقُكلَُْىَ وشِّ

ُشٍَُ أَهق َّ ََِفًَُقتَََِٔفَلََََُهََُسلََفَ ََسبَِّ ِعظَةٌَِهيق ْق ََجَُءٍََُه بََُفََويق َمَ وشِّ َحشَّ َّ ٘قَعَ بَ َُ وق ََّللاَّ أََحلَّ َّ بََُ ٘قُعَِهثقُلَ وشِّ بَ إًََِّوَُ وق

َُ َّللاَّ َّ َذاَُِتَ بَِٖ وصَّ ُٗشق َّ بََُ َُ وشِّ َحُقََّللاَّ َفَََُِِ٘خُوُِذَّىَ)٥٧٢(ََٗوق ِسَُُنق َحُُبَ وٌَُّ ََعَُدَفَؤُّوَئَِكَأَصق َهيق َّ َِ إِؤَََّللاَّ

ٍسَأَثٍِ٘نَ)٥٧٢ ََكفَُّ َُكلَّ  الَُِٗحبُّ

 “Orang-orang yang makan (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. 

Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah, lalu ia 

berhenti  maka  baginya  adalah  apa  yang telah berlalu dan urusannya  

adalah  kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka  mereka  

adalah penghuni  neraka yang kekal di dalamnya. Allah akan menghapus riba 

dan melipat gandakan sedekah dan Allah tidak suka kepada orang-orang kafir 

lagi pendosa”. (QS Al-Baqarah : 275- 276). 

 

Ayat tersebut secara jelas menyatakan melarang perilaku riba dalam 

transaksi keuangan sehari-hari. Meskipun dalam realitanya, saat ini perilaku 

riba merupakan objek sentral yang sangat vital dalam menunjang 

keberlangsungan hidup perbankan secara umum dan dianggap sebagai sesuatu 

yang wajar.  
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Kemunculan perbankan syariah merupakan angin segar bagi 

masyarakat dunia yang ingin menghindari riba dalam melakukan transaksi 

perbankan sehari-hari, walaupun sebenarnya konsep halal-haramnya 

perbankan syariah tidak hanya terdefinisikan oleh riba saja (Mohammed et al, 

2008). Sebagai salah satu entitas keuangan yang berhubungan dengan banyak 

pihak (stakeholder), perbankan syariah memiliki amanah untuk melakukan 

pertanggungjawaban mengenai kinerja perbankan. Hal tersebut sesuai dengan 

nilai-nilai dalam prinsip akuntansi.  

Perbankan syariah memiliki tujuan yang didasari oleh fondasi 

Ekonomi Islam. Tujuan penilaian pada bank syariah tidak hanya dinilai dari 

tinggi rendahnya nilai profitabilitas seperti perbankan konvensional, namun 

juga mempertimbangkan aspek yang seharusnya diperhitungkan dalam 

penilaian perusahaan perbankan syariah. Aspek tersebut yakni berbentuk 

sebagai indeks kemanfaatan lembaga keuangan dengan mengukur 

pertumbuhan lima parameter seperti: Aql, Dien, Nasl, Nafs dan Maal (Suharto, 

2014). Apapun yang dapat menjamin terpenuhinya lima esensi tersebut 

dikatakan maslahah dan setiap hal yang tidak memenuhi esensi tersebut 

dikatakan mafsadah atau kerusakan (AlGhazali, 1991 dalam Antonio et al, 

2012). 

Tujuan-tujuan tersebut dalam ilmu Ekonomi Islam dikenal dengan 

sebutan Maqashid Syariah. Tujuan ini dapat diturunkan menjadi suatu standar 

pengukuran kinerja dari aspek fungsi sosialnya. Dalam penelitian ini, konsep 
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Maqashid Syariah yang akan digunakan adalah berdasarkan teori yang 

dirumuskan oleh Abu Zahrah yang mengandung tiga tujuan utama perbankan 

syariah yaitu: 

1. Tahdhib al-Fard (Pendidikan Individual)  

2. Iqamah al-„Adl (Perwujudan Keadilan)  

3. Jalb al-Maslahah (Kesejahteraan Masyarakat 

Bank dengan konsep syariah, secara kelembagaan pertama kali 

didirikan pada tahun 1963 di Mesir, dengan nama Myt-Ghamr 

Bank. Pemimpin perintis usaha ini adalah Ahmad El Najjar, 

yang permodalannya dibantu oleh Raja F aisal dari Arab Saudi.  Bank Islam 

dengan nama Nasser Social Bank, namun tujuan dari bank ini lebih bersifat 

sosial daripada komersil.  Pada tahun 1975, didirikan Bank syariah swasta 

pertama di dunia di kota Dubai, yang diberi nama Dubai Islamic Bank. 

Pendirian bank ini didanai oleh sekelompok pengusaha muslim dari berbagai 

negara. Hal ini diikuti dengan didirikannya beberapa bank syariah di negera-

negara lainnya seperti Faysal Islamic Bank (1977) di Mesir dan Sudan, 

dan Kuwait Finance House yang diprkarsai oleh pemerintahan Kuwait. 
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Gambaran umum perkembangan perbankan syari’ah dunia periode 

antara tahun 1940 sampai periode tahun 1980 menurut Duddy Roesmara 

Donna (2007) disajikan sebagai berikut:  

Tabel 1.1 

Perkembangan Perbankan Syariah Dunia 

 

Tahun Keterangan 

1940 Rintisan Bank Syari’ah di Malaysia, untuk mengelola dana 

jamaah haji secara non-konvensional. 

1963 Berdirinya Mit Ghamr Real Bank, di Mesir, oleh Dr. Ahmad 

Najar. 

1967 Mit Ghamr ditutup arena alasan politis dan diambil alih oleh 

National Bank of Egypt. 

1969 Muncul gagasan kolektif pembentukan Bank Syari’ah pada 

Konferensi Negara-negara Islam se-dunia di Malaysia. 

1970 Delegasi Mesir mengajukan proposal pendirian Bank 

Syari’ah pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara 

OKI di Karachi. 

1972 Berdiri kembali sistem bank tanpa bunga yang bersifat sosial 

di Mesir, yaitu Nasser Social Bank. 

Maret 1972 Usulan/proposal Delegasi Mesir diagendakan kembali dan 

memutuskan membentuk komisi khusus menangani masalah 

ekonomi dan keuangan. 

Juli 1973 Para ahli yang mewakili Negara Islam penghasil minyak 

membicarakan Pendirian Bank Syari’ah dan terumuskanlah 

Anggaran Dasar dan Anggaaran Rumah Tangga. 

Mei 1974 Pembahasan AD/ART yang telah dirumuskan. 

1974 Berdiri Islamic Development Bank dengan modal awal 2 

miliar Dinar atau sama dengan 2 miliar SDR (Special 

Drawing Rights) IMF. 

Awal 

1980-an 

Bermunculan Lembaga Keuangan Syari’ah di Mesir, Sudan, 

negara-negara di wilayah Teluk, Malaysia, Pakistan, Inggris, 

Denmark, Bahmas, Swiss dan Luxembourg. 

Sumber : Duddy Roesmara Donna 2007 
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Adapun terdapat gambaran umum perkembangan perbankan syariah 

Indonesia periode antara tahun 1991 sampai periode tahun 2016 menurut, 

Nawawi Effendi, 2016 disajikan sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia 

Tahun  Keterangan  

1991 Mulai didirikannya Bank Muamalat Indonesia. 

1998 Bank Syariah Mandiri ini merupakan gabungan dari 

beberapa bank yang dimiliki BUMN yang kebetulan 

terimbas krisis. 

1999 Pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan “sistem 

bagi hasil” dalam berkreditan yang merupakan konsep dari 

perbankan syariah. 

2002 BI menerlahkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan 

Syariah di Indonesia. 

2005  Dengan pertumbuhan aset Perbankan Syariah Indonesia 

2007 Terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu bank 

Muamalat Indonesia, Bank syariah mandiri dan bank mega 

syariah. 

2008 Lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya 

tahannya dari terpaan krisis.  

2010 Menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan 

syariah terkemuka di ASEAN. 

2012 Proses pemulihan perekonomian global sudah mulai 

dirasakan pada akhir tahun. 

2014 Bank Indonesia memandang perlu langkah pengembangan 

dan kebijakan yang difokuskan. 

2016 Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi 

tolak ukur. 

 Sumber : Nawawi Effendi, 2016 

Adapun terdapat gambaran umum perkembangan Perbankan Of Thailand 

periode antara tahun 2002 sampai periode tahun 2016 menurut Wina 

Techachainirun (2017) disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 

Perkembangan Perbankan Of Thailand 

Tahun Keterangan 

2002 Penjualan saham di Nakornthon Bank Public Company 

Limited. 

2004 Pembubaran Ocean Finance Company Limited. 

2005 Bank of Thailand akan memberikan informasi uang M3. 

2007 Kemajuan organisasi Bank Thailand. 

2009 Review Pricewaterhouse Coopers Perusahaan Krung Thai 

Bank Company. 

2010 Penunjukan lembaga keuangan Bank Kasikhon Thai. 

2012 Mantan Gubernur Bank of Thailand telah meninggal dunia. 

2013 Pengurangan Tingkat Bunga Standar Bank Of Thailand. 

2016 Untuk sementara akan menutup ATM di seluruh negeri. Dan 

layanan untuk meningkatkan kinerja sistem ATM dan 

meningkatkan tingkat layanan Bank Islam Of Thailand. 

2017 Keluhan terhadap mantan direksi atau orang yang 

bertanggung jawab atas pengoperasian Bank Lamtong Public 

Company Limited saat ini adalah Perusahaan Umum Bank 

Umum Ratanasin. 

Sumber : Wina Techachainirun, 2017 

Sedangkan di Indonesia sendiri, perkembangan Bank Syariah di mulai 

pada tahun 1991, dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia. Bank ini 

diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta 

dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa 

pengusaha muslim. Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di 

Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank 
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Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha 

syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank 

Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). 

Adapun perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dilihat dari 

perkembangan aset, (DPK) dana pihak ketiga , (PYD) Pembiayaan Yang 

Diberikan, dan (FDR) Financing to Deposit Ratio (Rasio pembiayaan terhadap 

dana pihak ketiga) , sebagai berikut. 

Gambar 1.1 

Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia 
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Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat secara regional, perkembangan 

perbankan syariah yang cukup pesat terjadi di sejumlah daerah. Hal tersebut 

tercermin dari pertumbuhan kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) 

dan atau penyaluran pembiayaan yang masih cukup tinggi antara lain di 

beberapa propinsi di kawasan Kalimantan dan Jawa-Bali-Nusa Tenggara yang 

melebihi laju pertumbuhan perbankan syariah secara nasional. Namun 

demikian sejumlah propinsi khususnya di kawasan Sumatra menunjukan 

pertumbuhan yang relatif rendah dibandingkan industri.  

Secara proporsi, perkembangan perbankan syariah masih 

terkonsentrasi di wilayah DKI Jakarta. Namun proporsi pembiayaan yang 

disalurkan di wilayah ibu kota yang mencapai 40,1% relatif lebih rendah 

dibandingkan proporsi dana yang dihimpun di DKI Jakarta sebesar 46,6%, hal 

mana mencerminkan keberpihakan perbankan syariah terhadap pengembangan 

perekonomian di luar wilayah ibu kota. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk Muslim 

terbesar di dunia, terdapat  sekitar  250  juta  penduduk  dengan  komposisi  

Muslim  mencapai sekitar 83%.  Keberadaan penduduk  Muslim mayoritas  

menjadi potensi  tersendiri bagi  pengembangan  ekonomi  syariah  di  

Indonesia. Sistem perbankan syariah di Indonesia baru dikenal pada awal 

tahun 1990 melalui kajian intensif yang dilakukan  oleh  para  ulama  dan  

cendikiawan  Muslim  yang  tergabung  dalam organisasi  Majelis  Ulama  

Indonesia  (MUI)  dan  Ikatan  Cendikiawan  Muslim Indonesia  (ICMI).  
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Kedua  lembaga  ini  mengadakan  beberapa  konferensi  dengan tema sekitar 

sistem perbankan tanpa bunga. Konferensi ini didasarkan pada desakan umat 

Islam untuk membentuk suatu bank yang bisa menawarkan produk dan jasa 

yang tidak mengandung riba.  

Sedangkan Thailand, penduduk Muslim yang tinggal di Thailand 

berjumlah sekitar 6 juta, atau  sekitar 10%  dari total  penduduk Thailand.  

Agama Islam merupakan  agama terbesar  kedua  di  Thailand  setelah  agama  

Budha.  Penduduk  Muslim  Thailand umumnya  tinggal  di  wilayah  bagian  

selatan  Thailand.  Kehidupan  Muslim  di Thailand  sebagai  pemeluk  agama  

minoritas  berbeda  dengan  kehidupan  Muslim mayoritas  yang  ada  di  

Malaysia  dan  Indonesia. Sebagai  penduduk  minoritas, Muslim di Thailand 

menghadapi kekurangan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama 

mereka, termasuk dalam hal sistem perbankan dan keuangan.  

Menurut  Mohamad  (2013),  kekurangan  fasilitas  sistem  perbankan  

dan keuangan  di  wilayah-wilayah  Muslim  di  bagian  selatan  Thailand  

mendorong penduduk  Muslim  tersebut  untuk  melakukan  transaksi  

keuangan  dengan  sistem perbankan yang ada di wilayah perbatasan negara 

mereka, yaitu Malaysia. Saat ini terdapat  banyak  penduduk  Muslim  

Thailand  yang  memanfaatkan  fasilitas perbankan  dan  keuangan  di  wilayah  

Malaysia  dan  Indonesia  melalui  sistem keuangan antara negara.  
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Penelitian ini memiliki fokus untuk melakukan pengukuran kinerja 

perbankan syariah dengan menggunakan indeks maqashid, kemudian 

melakukan perbandingan nilai indeks maqashid dan tiga nilai tujuan syariah 

pada perbankan syariah di Indonesia dan Thailand. Ketiga tujuan tersebut 

yaitu tujuan pendidikan individu, tujuan perwujudan keadilan, dan tujuan 

kesejahteraan masyarakat. Perbandingan diantara kedua negara tersebut dirasa 

cukup penting mengingat kedua negara tersebut merupakan Negara serumpun 

dengan penduduk mayoritas muslim di Asia Tenggara dan memiliki peringkat 

yang tinggi dalam perkembangan perbankan syariah dunia.  

Hal ini merupakan hal yang sangat penting diperhatikan demi 

memberikan kenyamanan bagi para nasabah dan stakeholder terkait, serta 

memenuhi tujuan utama perbankan syariah berdasarkan Maqashid Syariah. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Antonio, et al (2012) tentang Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia 

dan Jordania. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini menggunakan kinerja bank 

syariah di Indonesia dan Thailand. Kedua, jumlah sampel yang digunakan 

lebih besar sehingga dapat lebih mewakili kondisi dari perbankan syariah di 

masing-masing negara.  

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berupa 

studi kasus yang memaparkan cara penghitungan dengan indeks maqashid dan 

interpretasi dari nilai-nilai indeks maqashid nya dengan pendekatan yang 
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bersifat kuantitatif deskriptif. Di sisi lain penelitian ini, menggunakan 

pendekatan yang bersifat kuantitatif dengan alat analisis statistik untuk 

menguji perbedaan kinerja maqashid syariah antara kedua negara. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya :  

1. Bagaimana kinerja bank syariah di Indonesia berdasarkan nilai Indeks 

pendidikan individu Maqashid Syariah.  

2. Bagaimana kinerja bank syariah di Indonesia berdasarkan nilai Indeks 

perwujudan keadilan Maqashid Syariah.  

3. Bagaimana kinerja bank syariah di Indonesia berdasarkan nilai Indeks 

kesejahteraan masyarakat Maqashid Syariah.  

4. Bagaimana kinerja bank syariah di Thailand berdasarkan nilai Indeks 

pendidikan individu Maqashid Syariah.  

5. Bagaimana kinerja bank syariah di Thailand berdasarkan nilai Indeks 

perwujudan keadilan Maqashid Syariah.  

6. Bagaimana kinerja bank syariah di Thailand berdasarkan nilai Indeks 

kesejahteraan masyarakat Maqashid Syariah. 

7. Apakah terdapat perbedaan pada nilai Indeks  pendidikan individual 

Maqashid Syariah antara perbankan syariah di Indonesia dengan Thailand. 
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8. Apakah terdapat perbedaan pada nilai Indeks perwujudan keadilan Maqashid 

Syariah antara perbankan syariah di Indonesia dengan Thailand. 

9. Apakah terdapat perbedaan pada nilai Indeks kesejahteraan masyarakat 

Maqashid Syariah antara perbankan syariah di Indonesia dengan Thailand. 

1.3 Tujuan Dan Kegunaan 

Adapun Tujuan  dan Kegunaan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji bagaimana kinerja bank syariah di Indonesia berdasarkan 

nilai Indeks pendidikan individu Maqashid Syariah.  

2. Untuk menguji bagaimana kinerja bank syariah di Indonesia berdasarkan 

nilai Indeks perwujudan keadilan Maqashid Syariah.  

3. Untuk menguji bagaimana kinerja bank syariah di Indonesia berdasarkan 

nilai Indeks kesejahteraan masyarakat Maqashid Syariah.  

4. Untuk menguji bagaimana kinerja bank syariah di Thailand berdasarkan nilai 

Indeks pendidikan individu Maqashid Syariah.  

5. Untuk menguji bagaimana kinerja bank syariah di Thailand berdasarkan nilai 

Indeks perwujudan keadilan Maqashid Syariah.  

6. Untuk menguji bagaimana kinerja bank syariah di Thailand berdasarkan nilai 

Indeks kesejahteraan masyarakat Maqashid Syariah. 

7. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan nilai Indeks pendidikan individual 

Maqashid Syariah antara perbankan syariah di Indonesia dengan Thailand. 
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8. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan nilai Indeks perwujudan keadilan 

Maqashid Syariah antara perbankan syariah di Indonesia dengan Thailand. 

9. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan nilai Indeks kepentingan 

masyarakat Maqashid Syariah antara perbankan syariah di Indonesia dengan 

Thailand.  

1.4  Sistematika Penulisan  

Penyusunannya, penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bagian yang akan 

diuraikan masing-masing sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN  

Bagian ini terdiri dari 5 bagian yaitu latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.  

BAB II : TELAAH PUSTAKA  

Bagian ini berisi mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, serta perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Bagian ini menjelaskan mengenai variabel dan metode penelitian 

yangdigunakan,sampel penelitian, jenis dan 

sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.  

 



16 
 

   
  

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS  

Bagian ini akan menyajikan analisis dan pembahasan penelitian yang dila 

kukan.     

BAB V : PENUTUP  

Bagian ini terdiri dari kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, serta 

penyajian saran untuk penelitianberikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


