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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan jumlah investor Indonesia di pasar modal dari hari ke hari 

selalu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kustodian Efek Indonesia 

(KSEI) mencatat bahwa data bulan per Oktober jumlah Single Investor 

Identification (SID) mencapai 1,54 Juta orang. Jumlah tersebut meningkat 37% 

dibanding tahun lalu yang sebanyak 1,12 Juta investor. Dari data tersebut 

mengindikasikan bahwa saat ini masyarakat sudah mulai memikirkan akan 

pentinganya melakukan sebuah investasi untuk masa depan, baik mulai dari 

golongan mahasiswa maupun masyarakat perkerja. Semakin meningkatnya 

kebutuhan hidup dan perlunya jaminan di hari tua membuat masyarakat mulai 

selektif untuk memilih jenis investasi yang akan dilakukan. Investasi pada 

hakikatnya merupakan penempatan sejumlah waktu, tenaga dan dana pada saat ini 

dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. 

Hakikatnya tujuan dari seseorang menginvestasikan modalnya yakni untuk 

memperoleh keuntungan (return) yang maksimal mungkin dengan risiko 

minimum yang akan ditanggung. Arieyani (2012) mengatakan bahwa dalam 

menginvestasikan dananya tentu seorang investor perlu untuk memperhitungkan 

risk and return yang akan diterimanya. Return merupakan hasil yang diharapkan 

oleh investor atas dana yang diinvestasikan. Sementara risk adalah risiko yang 

akan ditanggung oleh investor untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan. 

Pada prinsipnya kaidah berinvestasi itu adalah high risk high return, jadi semakin 

tinggi keuntungan yang didapat oleh investor semakin tinggi juga risiko yang 
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akan ditanggungnya. Untuk return investasi di Indonesia sendiri terdapat berbagai 

jenis investasi yang menghasilkan return yang bagus seperti di pasar uang atau 

pasar modal namun secara keseluruhan rata-rata return dipasar modal return yang 

lebih tinggi. 

Pasar modal atau bursa efek merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor 

selain alternatif investasi lainnya, seperti: menabung di bank, membeli emas, 

asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar Modal bertindak sebagai 

penghubung, Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor 

yang kelebihan dana dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah yang 

membutuhkan dana melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang 

seperti obligasi, saham, dan lainnya.  

Saat ini pasar modal menjadi salah satu indikator penilaian perekonomian 

suatu negara karena perusahaan yang masuk atau terdaftar di pasar modal adalah 

perusahaan-perusahaan yang besar dan credible di negara yang bersangkutan 

(Thian, 2001). Dengan adanya pasar modal maka investor dapat melakukan 

diversifikasi investasi dengan membentuk portofolio sesuai dengan keuntungan 

(return) yang diharapkan dan risiko yang bersedia ditanggung. Hal ini tentunya 

akan sangat bermanfaat bagi investor untuk membuat strategi dalam 

portofolionya. 

Kegiatan perdagangan efek terutama kegiatan di bursa saham, sebagai 

bagian dari aktivitas ekonomi yang tidak pernah luput dari pengaruh dalam negeri 
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maupun luar negeri. Salah satunya gejolak politik peristiwa politik memang tidak 

mengintervensi bursa saham secara langsung. Namun peristiwa ini merupakan 

salah satu informasi yang diserap oleh pelaku pasar modal dan digunakan untuk 

memperoleh keuntungan yang diharapkan di masa yang akan datang. Informasi 

tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan para investor dan pada akhirnya 

pasar akan bereaksi terhadap informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan 

yang baru. 

Dalam lingkungan politik, peristiwa politik erat  kaitannya dengan stabilitas 

politik suatu negara. Kondisi politik yang stabil  cenderung meningkatkan kinerja 

ekonomi suatu negara. Keadaan politik secara langsung maupun tidak langsung 

akan mempengaruhi keadaan perekonomian suatu negara. Jika keadaan politik 

kondusif  maka keadaan perekonomian cenderung stabil bahkan kemungkinan 

bisa berkembang. Sebaliknya jika keadaan politik suatu negara tidak kondusif, 

maka keadaan perokonomian akan terganggu, karena investor tidak berani 

berspekulasi untuk investasi. Hal itu disebabkan investor menilai risiko lebih 

tinggi. Peristiwa politik kerap kali menjadi faktor utama pemicu fluktuasi harga 

saham di bursa efek seluruh dunia. Makin pentingnya peran pasar modal dalam 

kegiatan ekonomi maupun politik, membuat pasar modal semakin sensitif 

terhadap berbagai peristiwa disekitarnya, baik berkaitan atau tidak berkaitan 

secara langsung dengan isu ekonomi. 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu peristiwa politik 

dalam negeri yang bertujuannya untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota 

yang dilakukan sesuai dengan UU yang berlaku. Sejak diberlakukannya UU No 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemilihan kepala daerah adalah 
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bagian dari Otonomi Daerah dan kepala daerah dipilih langsung secara langsung 

oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Proses 

pilkada sendiri ternyata sudah melalui beberapa kali perubahan. Kepala Daerah 

atau Wakil Kepala Daerah yang awalnya dipilih secara langsung oleh rakyat dan 

secara serentak melalui UU No 22 Tahun 2014 akhirnya dipilih secara langsung 

oleh rakyat dan secara serentak melalui UU No1 Tahun 2015 yang kemudian 

dipertegas dengan disahkannya UU No 1 Tahun 2016. 

Dalam peyelenggaraan Pilkada ini tidak sedikit biaya yang akan 

dikeluarkan, total biaya termasuk kebutuhan pemerintah dalam peyelengaraan 

Pilkada serentak total (akan) ada uang ditarik dari perbankan untuk Pilkada sekitar 

10-20 Triliun. Bursa Efek Indonesia (BEI) khawatir akan ada penarikan dana 

secara besar-besaran dari lembaga keuangan tahun 2018. Kondisi politik sendiri 

sebenarnya tidak pernah mengganggu kestabilan di perbankan maupun pasar 

modal. Namun kebutuhan dana guna melancarkan Pilkada tentu tidak bisa 

dihindari (https://www.cnnindonesia.com). 

Peristiwa Pemilihan Kepala Daerah Serentak merupakan salah satu 

peristiwa politik di Indonesia yang menjadi perhatian banyak investor. Informasi 

dari Pilkada serentak ini sangat di tunggu-tunggu oleh investor dalam melakukan 

investasi. Selain itu, Pilkada serentak merupakan sesuatu yang baru dalam 

peristiwa politik di Indonesia sehinggaa sangat menarik untuk ditelaah saat ini. 

Dari Pilkada serentak ini, tentunya hasil informasi akan sangat ditunggu-tunggu 

oleh investor. Informasi tersebut bisa bermanfaat bagi investor dalam mengambil 

keputusan berinvestasi. Seberapa cepat informasi itu bisa diserap oleh investor 

tergantung dengan isi kandungan informasi pilkada serentak. Kandungan 

https://www.cnnindonesia.com/
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informasi dapat berupa kandungan berita baik (good news) maupun kandungan 

berita yang buruk (bad news) (Tandelilin, 2010:565 dalam Gunawan, dkk 

2018:01). Cepatnya  harga saham  dapat bereaksi  terhadap suatu kandungan 

informasi  dapat menggambarkan tingkatan  efisiensi suatu pasar  saham. Semakin 

efisiennya  suatu pasar, maka  akan membuat semakin cepatnya  kandungan 

informasi tersebut  dapat  terefleksikan ke dalam harga saham  dalam sebuah 

pasar. Fama (1970) dalam Heri Santoso dan Luh Gede Sri Artini (2015) melalui 

konsep Efficient Market Hypothesis (EMH) menyatakan bahwa  pasar yang 

efisien setengah kuat, jika harga pada pasar saham secara cepat dapat  

menggambarkan  informasi baru dan relevan yang tersedia atau dipublikasikan 

secara sepenuhnya. 

Pasar modal merupakan instrumen ekonomi yang tidak bisa lepas dari 

pengaruh lingkungan, terutama lingkungan ekonomi maupun politik. Pengaruh 

lingkungan ekonomi mikro seperti kinerja perusahaan, perubahan strategi 

perusahaan (kebijakan merger maupun divestasi) dan lain-lain selalu mendapat 

tanggapan dari para pelaku pasar di pasar modal. Selain itu perubahan ekonomi 

makro yang terjadi seperti perubahan suku bunga, kurs valuta asing, inflasi, 

perubahan regulasi maupun deregulasi ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dan 

kondisi politik suatu negara juga turut berpengaruh pada fluktuasi harga dan 

volume perdagangan di pasar modal. 

Volume perdagangan saham merupakan salah satu alat yang dapat 

digunakan untuk melihat ada atau tidaknya reaksi pasar terhadap suatu peristiwa 

tertentu, untuk melihat pengaruh peristiwa politik terhadap volume perdagangan 

saham dilihat dari aktivitas perdagangan saham yang bersangkutan yang diukur 
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dengan Trading Volume Activity (TVA). Trading Volume Activity (TVA) 

merupakan perbandingan antara jumlah saham yang diperdagangkan pada waktu 

tertentu dengan jumlah saham perusahaan yang beredar pada periode tertentu. 

Untuk mengetahui apakah aktivitas Pilkada serentak 2018 dapat 

mempengaruhi volume perdagangan saham maka digunakan pengujian dengan uji 

beda dua rata-rata, yaitu Uji Abnormal Return dan Trading Volume Activity 

(TVA) rata-rata sebelum pilkada serentak dengan rata-rata TVA sesudah pilkada 

serentak. Bila terdapat perbedaan yang signifikan maka berarti pilkada serentak 

berpengaruh terhadap volume perdagangan saham. Beberapa event study yang 

telah dilakukan untuk menganalisis reaksi pasar modal Indonesia terhadap 

peristiwa-peristiwa ekonomi dalam negeri berhasil membuktikan bahwa 

peristiwa-peristiwa tersebut memiliki information content yang relevan bagi para 

pelaku pasar modal sehingga pasar bereaksi. 

Laksmi Swastika Wardhani (2012) melakukan penelitian tentang reaksi 

pasar modal Indonesia terhadap peristiwa pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 

putaran II 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat abnormal return 

yang bernilai positif signifikan pada beberapa hari di sekitar tanggal peristiwa, 

yang berarti pasar merespon peristiwa ini sebagai kabar baik. Sedangkan 

perbedaan signifikan antara rata-rata abnormal return pada periode saat-setelah 

peristiwa namun tidak signifikan pada periode sebelum-saat dan periode sebelum-

setelah peristiwa dan terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata TVA pada 

periode sebelum-saat dan periode saat-setelah peristiwa, namun tidak signifikan 

pada periode sebelum-setelah peristiwa. 
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Reaksi pasar juga tampak pada beberapa event study yang telah dilakukan 

untuk melihat reaksi pasar di Bursa Efek Indonesia terhadap peristiwa – peristiwa 

sosial-politik dalam negeri. Reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa 

Pemilu Legislatif 2014 pada indeks LQ45 di BEI (Heri Santoso Luh & Gede Sri 

Artini 2015). Hasil penelitian menemukan bahwa tidak terjadi perbedaan yang 

signifikan sebelum dan sesudah berlangsungnya pemilihan umum legislatif. 

Berdasarkan hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pasar tidak berbentuk pasar 

setengah kuat secara informasi,yang berarti tidak bereaksi terhadap peristiwa 

pemilihan umum legislatif 2014 dikarenakan para investor sudah memprediksi 

hasil Pemilihan Umum Legislatif  2014 tidak jauh berbeda dengan informasi yang 

didapat dari lembaga survei, yang dilaksanakan sebelum berlangsung Pemilihan 

Umum Legislatif  2014. 

Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Bhakti Pratama dkk (2015) tentang 

reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa politik (Event Study pada 

peristiwa pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia Ke-7) 

menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata volume perdagangan 

saham. Reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa politik (Event Study pada 

peristiwa pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7). 

Hasil penelitian menunjukan adanya abnormal return pada periode peristiwa 

bervariasi, namun tidak signifikan secara statistik. Begitu pula hasil penelitian 

tentang perbedaan reaksi pasar sebelum dan sesudah peristiwa pelantikan Joko 

Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7.  Dengan kata lain peristiwa 

pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 tidak 
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mengandung kandungan informasi yang berarti bagi investor sehingga membuat 

pasar tidak bereaksi.  

Meski peristiwa politik pilkada serentak tidak mempengaruhi pergerakan 

harga saham secara langsung, namun peristiwa pilkada serentak menjadi salah 

satu informasi yang diserap oleh para pelaku pasar modal dan digunakan untuk 

memperoleh keuntungan yang diharapkan di masa yang akan datang. Informasi 

tersebut bisa jadi mempengaruhi pengambilan keputusan investor untuk menjual 

atau membeli saham di bursa efek yang tercermin pada Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). Jika IHSG turun berarti investor cenderung melakukan 

penjualan saham, sedangkan jika IHSG naik berarti investor cenderung 

melakukan pembelian saham. Investor tentunya menginginkan resiko yang paling 

rendah dalam melakukan investasi sehingga adanya peristiwa Pilkada akan 

membuat investor cenderung berhati-hati dalam menginvestasikan dananya ke 

pasar modal. 

Menurut Bernardinus A. Nailiu (2014) dari Indarti (2003) karena penelitian 

yang berbasis event study terutama untuk periode harian seperti pilkada serentak 

2018 ini, jadi penelitian ini memerlukan emiten-emiten yang besifat liquid dengan 

kata lain mempunyai kapitalisasi yang besar sehingga pengaruh suatu event dapat 

diukur dengan segera dan relatif lebih akurat. Saham indeks IDX30 merupakan 

saham-saham yang aktif diperdagangkan di BEI. Saham-saham Indeks IDX30 ini 

dipilih dari saham-saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ45 dalam 

periode yang sama dan dengan mempertimbangkan aktivitas nilai transaksinya. 

Berikut ini gambaran pergerakan harga saham-saham indeks IDX30 selama terjadi 

peristiwa Pilkada serentak 2018 : 
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Tanggal 

Harga 

Terakhir 

Volume 

Saham 

Perubahan 

Harga (%) 

20/06/2018 501,20 1,90B -2,62% 

21/06/2018 491,78 1,08B -1,88% 

22/06/2018 493,10 1,09B 0,27% 

25/06/2018 498,48 933,56M 1,09% 

26/06/2018 493,57 860,28M -0,98% 

27/06/2018 488,90 771,20M -0,95% 

28/06/2018 478,49 1,03B -2,13% 

29/06/2018 493,42 1,08B 3,12% 

2/7/2018 490,11 742,54M -0,67% 

3/7/2018 479,50 1,03B -2,16% 

4/7/2018 493,93 905,01M 3,01% 

Sumber : Data olahan 2018 Investing.com 

 

Tabel 1.1 

Tabel Perubahan Indeks IDX30 Periode 20 Juni - 04 Juli 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 di atas menunjukan bahwa saham-saham indeks IDX30 telah 

mengalami penurunan yang cukup besar selama 3 hari terakhir sebelum terjadi 

peristiwa Pilkada serentak 2018 yaitu pada tanggal 20 Juni 2018 dengan 

penurunan sebesar -2,62%, 21 Juni 2018 terjadi penurunan sebesar -1,88%, dan 

pada tanggal 26 Juni 2018 terjadi penurunan sebesar -0,98%. Sedangkan 3 hari 

terakhir setelah terjadinya peristiwa Pilkada serentak 2018 juga mengalami 

penurunan yaitu pada tanggal 28 Juni 2018 mengalami penurunan sebesar -2,13%. 

Kemudian pada tanggal 2 Juli 2018 terjadi penurunan -0,67% dan pada tanggal 3 

Juli 2018 terjadi penurunan sebesar -2,16%. Dari kondisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa 3 hari sebelum dan sesudah peristiwa Pilkada serentak 2018 

pasar merespon informasi negatif (bad news), dimana terjadi penurunan indeks 

IDX30 yang cukup besar.  

Meskipun sebelum dan sesudah peristiwa Pilkada serentak 2018 mengalami 

penuruan selama 6 hari, pasar juga merespon adanya kandungan informasi positif 
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(good news). Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenaikan harga saham yang 

terjadi selama 2 hari sebelum dan sesudah peristiwa Pilkada serentak 2018. 

Kenaikan tersebut terjadi pada tanggal sebelum terjadi Pilkada serentak 2018 

yaitu tanggal 22 Juni 2018  sebesar 0,27% , pada tanggal 25 mengalami kenaikan 

sebesar 1,09%. Untuk setelah Pilkada serentak 2018 kenaikan harga saham terjadi 

pada tanggal Juni 2018  sebesar 3,12% dan tanggal 4 Juli 2018 sebesar 3,01%. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini berupaya melakukan event 

study mengenai kaitan antara abnormal return dan aktivitas volume perdagangan 

dengan peristiwa Pilkada Serentak 2018 dengan tujuan untuk menguji kekuatan 

muatan informasi (information content) dari suatu peristiwa terhadap aktivitas 

perdagangan saham di pasar modal atau dengan kata lain akan mengamati reaksi 

pasar modal terhadap suatu event berupa intervensi dari stakeholder menyangkut 

kebijakan yang harus diambil dalam mengurangi kepanikan yang terjadi di pasar 

modal. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ingin mengambil judul : 

“ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING 

VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PILKADA SERENTAK 

27 JUNI 2018 ( Studi Pada Saham-Saham Yang Masuk Indeks IDX-30 Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia )’’. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Peristiwa Pilkada serentak 2018 yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2018 

mengakibatkan penurunan dan kenaikan nilai indeks IDX30 yang cukup besar 

seperti terlihat dalam tabel 1.1. Hal ini dapat dilihat dari perubahan yang terjadi 

pada saham IDX30 yang mengalami perubahan signifikan pada saat sebelum 

peristiwa Pilkada serentak dan terdapat sesuatu hal yang menarik untuk diteliti 

berkaitan dengan indeks IDX30 tersebut, dimana saham-saham IDX30 merupakan 

30 saham teraktif yang diperdagangkan dan memiliki tingkat likuiditas tinggi serta 

kapitalisasi pasar tertinggi, sehingga reaksi pasar yang terjadi akibat peristiwa 

pemilu legislatif dapat terlihat jelas dan akurat. 

Peristiwa Pikada serentak 2018 memang secara tidak langsung bisa 

mempengaruhi pergerakan saham di pasar modal, tetapi kandungan informasinya 

bisa membuat investor memperhitungkan kembali tingkat risiko dan return 

terhadap dana yang telah mereka investasikan di pasar modal. Beberapa event 

study yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan hasilnya yang berbeda, 

maka dapat disimpulkan bahwa terjadi ketidak-konsistenan dari hasil penelitian 

yaitu antara lain terdapat perbedaan nilai rata-rata volume perdagangan saham 

pada periode sebelum dan sesudah peristiwa dan menunjukan perbedaan yang 

signifikan selama periode pengamatan yang diujikan, yaitu adanya kenaikan rata-

rata volume perdagangan saham dan terdapat perbedaan rata-rata abnormal return 

(AAR) menunjukan perbedaan yang signifikan antara rata-rata  abnormal return 

(AAR) sebelum peristiwa dengan sesudah peristiwa. Sedangkan peneliti lain ada 

yang mengatakan bahwa terdapat rata-rata abnormal return tetapi tidak signifikan 

sebelum dan setelah peristiwa dan rata-rata TVA sebelum dan setelah peristiwa 
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menunjukan bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap rata-rata TVA sebelum dan setelah peristiwa. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut 

1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata abnormal return pada saham-saham yang 

masuk indeks IDX30 pada saat sebelum dan setelah peristiwa Pilkada 

Serentak 2018 di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata aktivitas volume perdagangan pada 

saham-saham yang masuk indeks IDX30 pada saat sebelum dan setelah 

peristiwa Pilkada Serentak 2018 di Bursa Efek Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari suatu penelitian adalah agar apa yang dilakukan dapat 

mengarahakan kesasaran dan mendapat hasil yang diharapkan. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perbedaan antara rata-rata abnormal return pada saham-

saham yang masuk indeks IDX30 pada saat sebelum dan setelah peristiwa 

Pilkada Serentak 2018 di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui perbedaan antara rata-rata aktivitas volume perdagangan 

saham-saham yang masuk indeks IDX30 pada saat sebelum dan setelah 

peristiwa Pilkada Serentak 2018 di Bursa Efek Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini, peneliti berharap berguna secara langsung maupun 

tidak langsung bagi berbagai pihak yaitu : 
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1. Bagi investor 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran di dalam pengambilan 

keputusan investasi selama kurun waktu sebelum dan sesudah adanya 

peristiwa politik dalam negeri yang sudah dapat diprediksi sebelumnya, 

sehingga untuk waktu yang akan datang investor diharapkan dapat lebih peka 

menyikapi persoalan peristiwa politik dalam negeri.  

2. Bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan 

pandangan lebih jauh kepada para akademisi tentang pengaruh peristiwa 

politik yang terjadi di dalam negeri terhadap pergerakan harga saham. 

3. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan pengetahuan dan 

menambah pengalaman penulis terkait dengan aktifitas pasar modal, 

khususnya menganai dampak peristiwa politik pilkada serentak terhadap 

pergerakan harga di pasar modal. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini 

maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi-informasi 

dan hal-hal yang dibahas tiap bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang menjadi gambaran 

awal dari apa yang dikatakan oleh peneliti. Bab ini menjelaskan 

tentang latar belakang masalah yang menjadi landasan untuk 
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dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang dituangkan dalam 

pertanyaan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penelitian pembahasan yang menjelaskan sistematika penyajian hasil 

penelitian dari awal hingga penyajian kesimpulan dari hasil 

penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab kedua ini merupakan tinjauan pustaka yang mengurai landasan 

teori dan pengembangan hipotesis. Bab ini membahas mengenai 

tinjauan teoritis tentang informasi-informasi mengenai variabel 

penelitian yang berisi tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya 

pengembangan hipotesis dirumuskan dari landasan teori dan tinjauan 

pustaka pada penelitian terdahulu dan merupakan jawaban sementara 

terhadap permasalahan yang akan diteliti.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ketiga, merupakan metode penelitian yang berisi tentang 

gambaran cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian. Cara 

atau teknik ini meliputi uraian tentang penjelasan mengenai jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, 

periode penelitian, definisi variabel operasional penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV : PEMBAHASAN  

Pada Bab ke empat, berisi pembahasan tentang hasil penelitian 

sesuai dengan acuan dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. 
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Bagian pembahasan ini memperlihatkan ketajaman dan keluasan 

wawasan penulis mengenai permasalahan yang akan dikajinya. 

BAB V : PENUTUP  

Pada Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran.Dalam 

kesimpulan menyajikan pemaknaan secara terpadu terhadap hasil 

penelitian yang telah diperoleh. Dari kesimpulan selanjutnya penulis 

dapat memberikan saran-saran atau masukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


