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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada era reformasi  saat ini, termasuk bidang pemerintah didorong untuk 

mempunyai kinerja yang lebih efektif dan efisien dari tahun-tahun 

sebelumnya. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap terwujudnya 

pemerataan pembangunan memaksa pemerintah merubah tatanan lembaga 

publik di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-

Undang No. 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini memberikan peluang bagi 

pemerintah daerah untuk menggali potensi di daerahnya dan kinerja keuangan 

dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian daerah (Nurdiwaty, et.al, 

2016). 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang merupakan dasar dari 

penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah ini dapat menyebabkan 

pergeseran paradigma dari sistem pemerintah yang bercorak sentralis yang 

kemudian mengarah pada sistem yang bercorak desentralisasi. Adanya 

perubahan tersebut diharapkan kesejahteraan umum dapat terwujud 

(Nurdiwaty, et.al, 2016). 
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Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar 

pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat. 

Sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

seharusnya disusun berdasar kepada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Negara (RPJMN) Pemerintah Pusat, sebelum nantinya 

diterjemahkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing SKPD. Ini merupakan 

bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama ini 

menitikberatkan pembangunan di pusat dan kurang memperhatikan 

perkembangan di daerah. adanya kebijakan sentralistik yang menitikberatkan 

pembangunan di pusat ini menyebabkan terjadinya disparitas dan 

ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah. akhirnya 

hampir seluruh potensi ekonomi didaerah tersedot ke pusat sehingga daerah 

tidak mampu berkembang secara memadai. 

Sejak timbulnya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter 

pertengahan 1997, pembangunan di Indonesia nyaris terhenti karena 

ketidakmampuan pemerintah dalam membiayai proyek pembangunan yang 

disebabkan kurangnya pendapatan pemerintah, khususnya dari sektor pajak 

dan retribusi (Baihaqqi, 2012). 

Keleluasaan dalam usaha menggali sumber-sumber penerimaan tersebut, 

banyak daerah yang memikirkan bagaimana meningkatkan tarif pajak dan 

retribusi yang baru. Hal ini menimbulakn keresahaan di daerah, karena rakyat 
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khawatir akan membayar pajak lebih banyak dibanding sebelum adanya 

otonomi daerah.  

Otonomi daerah dapat memberikan kewenangan yang besar dalam 

mengelola daerahnya sendiri, tetapi dapat juga menimbulkan persoalan yang 

baru, karena tingkat kemampuan fiskal dari setiap daerah berbeda. Disatu 

pihak, ada beberapa daerah yang tergolong sebagai daerah yang mempunyai 

sumber-sumber penerimaan yang bersifat potensial dan dapat diandalkan 

untuk membiayai otonomi daerah, sedangkan dipihak lainnya, banyak daerah 

yang terbatas sehingga mengalami kesulitan dalam membiayai pelaksanaan 

otonomi daerahnya (Rosmawati et.al, 2015).  

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah 

daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung 

jawab. Kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan 

sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan 

fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk 

memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan 

salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah 

dalam dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan 

keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan 

menggunakan kinerja keuangan daerah (Lazyra, 2016). Kinerja keuangan 

daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat 

digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi 
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daerah. Bentuk penilaian kinerja keuangan tersebut berupa rasio keuangan 

yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa 

perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halim, 2012). 

Keberhasilan desentralisasi juga dapat dilihat dari kinerja pemerintah 

daerah. Sistem desentralisasi mengharuskan pemerintah daerah menggunakan 

atau menggali segala potensi yang ada di daerahnya secara optimal seperti: 

Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Pajak Daerah, Retribusi Daerah 

dan sebagainya yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah 

(PAD) dan sumber-sumber keuangan daerah lainnya (Tiyaningsih, 2009). 

Pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah yang banyak 

dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara Pendapatan Asli 

Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk 

meningkatkan PAD bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membuat 

pajak baru, akan tetapi diharapkan daerah mampu dalam melihat dan 

memanfaatkan sumber-sumber potensial yang dimiliki. Sebaliknya, 

ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melihat dan memanfaatkan 

sumber-sumber pendapatan potensial yang ada dapat mengakibatkan 

rendahnya kemampuan keuangan daerah yang pada akhirnya akan 

menghambat kelancaran pelaksanaan otonomi daerah. Penilaian kinerja 

pemerintah berdasarkan derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, 

kapasitas fiskal, dan posisi fiskal (Savitry, 2011). 

Untuk mengetahui kinerja atau kemampuan keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten Bangka Selatan, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap 
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kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam mengelola 

keuangan daerahnya demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam otonomi 

daerah. Alat analisis yang digunakan adalah analisis kinerja atau kemampuan 

keuangan daerah. Kinerja keuangan adalah keadaan atau kondisi yang 

menggambarkan keuangan daerah yang dalam hal ini ditinjau dari derajat 

desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, dan posisi fiskal dari 

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan. 

Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah ditunjukkan oleh variabel-variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Total Penerimaan Daerah, Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk 

daerah terhadap Total Penerimaan Daerah dan Rasio Sumbangan Bantuan 

Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah (Silviana, 2014). Kapasitas fiskal 

ditunjukkan oleh variabel-variabel potensi daerah yang terdiri dari potensi 

Pendapatan Asli Daerah dan potensi penerimaan bagi hasil (Silviana, 2014). 

Analisis ini dilakukan untuk memprediksi ketersediaan dana yang dapat 

digunakan dalam pembangunan daerah (Sriyana, 2009). Kebutuhan fiskal 

digunakan untuk mengukur seberapa besar kebutuhan pendanaan daerah 

untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum (Pujawati, et al, 2019). 

Salah satu cara untuk menentukan posisi fiskal suatu daerah yaitu dengan cara 

mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB (Halim, 2004). 

Derajat desentralisasi fiskal merupakan kemampuan suatu daerah untuk 

membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, dengan melihat 

PAD (Qomariyah, 2018). Derajat desentralisasi fiskal mengukur kemampuan 
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keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah (Demora, 

2016). Apabila jumlah PAD lebih besar dari bantuan pusat, maka 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil. 

Semakin tinggi hasilnya, maka desentralisasi fiskal semakin tinggi pula 

(Chodariyanti, 2015).  

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 ayat 1, kebutuhan fiskal 

merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi 

pelayanan dasar umum. Kebutuhan fiskal mengukur kebutuhan pendanaan 

daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum, sehingga 

pemerintah daerah membutuhkan dana (fiscal needs) untu membiayai 

pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik yang berskala regional dan 

lokal yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah (Chodariyanti, 

2015).  

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 3, kapasitas 

fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari 

pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Kapasitas fiskal bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD dan dana bagi 

hasil yang diserahkan kepada pemerintah daerah guna membiayai pendanaan 

daerah. apabila kapasitas fiskal lebih besar dari kebutuhan fiskal, maka 

potensi untuk memperoleh PAD didaerah tersebut cukup bagus tanpa ada 

bantuan dari pemerintah pusat (Chodariyanti, 2015). Semakin meningkatnya 

kinerja kapasitas fiskal daerah dan SiLPA maka pemda memiliki dana yang 

cukup untuk merealisasikan program-program kerjanya dan sudah tentu 
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termasuk program kerja dalam rangka meningkatkan daya saing daerah 

(Narindra dan Jati, 2016). Posisi fiskal suatu daerah juga diharapkan dapat 

mendukung pertumbuhan ekonomi. Posisi fiskal suatu daerah dapat dilihat 

dari belanja pemerintah. Kinerja keuangan yang baik berarti daerah tidak 

akan lagi sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi 

melalui dana perimbangan (Pujawati, 2019). 

Nilai PDRB Kabupaten Bangka Selatan atas dasar  harga berlaku tahun 

2017 mencapai 8,2 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami 

kenaikan sebesar 8,27 persen dibanding tahun 2016 yang mencapai 7,5 triliun 

rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di 

seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Struktur perekonomian Kabupaten 

Bangka Selatan didominasi oleh lima lapangan usaha, yaitu: lapangan usaha 

pertanian, kehutanan dan perikanan; lapangan usaha pertambangan dan 

penggalian; lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan 

sepeda motor; lapangan usaha konstruksi; serta lapangan usaha administrasi 

pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib. 

Peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto 

Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha 

pertanian, kehutanan dan perikanan, yaitu mencapai 36,86 persen. 

Selanjutnya lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 23,76 

persen, disusul oleh lapangan usaha perdagangan dan eceran, reparasi mobil 

dan sepeda motor sebesar 11,02 persen. Berikutnya lapangan usaha 

konstruksi sebesar 7,95 persen dan lapangan usaha administrasi 
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pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 5,54 persen. 

Berdasarkan potensi melimpah yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Selatan 

diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten 

Bangka Selatan tahun 2014-2018. 

Tabel1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2014-2018 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 

2014 30.357.519.634,00 28.907.044.191,72 95,22 
2015 39.397.867.381,00 38.734.330.398,88 98,32 
2016 58.344.896.378,00 46.255.276.506,75 79,28 
2017 76.226.319.322,00 57.979.556.463,31 76,07 
2018 46.214.022.196,61 49.427.844.307,14 106,95 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Bangka Selatan,  2019 

Berdasarkan tabel 1.1, diketahui pada tahun 2014 realisasi PAD 

Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp 28.907.044.191,72 hal itu belum 

mencapai target PAD sebesar Rp 30.357.519.634,00. Tahun 2015 realisasi  

PAD sebesar Rp 38.734.330.398,88, hal itu belum mencapai angka yang 

ditargetkan sebesar Rp 39.397.867.381,99. Tahun 2016 realisasi PAD sebesar 

Rp 46.255.276.506,75, hal itu belum mencapai angka yang ditargetkan 

sebesar Rp 58.344.896.378,00. Pada tahun 2017 realisasi PAD Bangka 

Selatan sebesar Rp 57.979.556.463,31, hal itu belum mencapai target yang 

sudah ditentukan sebesar Rp 76.226.319.322,00. Pada tahun 2018 realisasi 

PAD sebesar Rp 49.427.844.307,14, hal itu yang mencapai target yang sudah 

ditentukan sebesar Rp 46.214.022.196,61. Berdasarkan uraian tersebut, dalam 

kurun waktu 5 tahun terakhir capaian realisasi PAD hanya pada tahun 2018 

yang melebihi target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Bangka Selatan. 
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Adapun penerimaan pajak daerah Kabupaten Bangka Selatan sesuai 

dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 terdiri dari pajak hotel, pajak 

restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral 

bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak gedung walet, 

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak perolehan hak 

atas tanah dan bangunan yang masing-masing memberikan kontribusi yang 

berbeda-beda. 

Tabel 1.2 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bangka Selatan 

No Tahun Realisasi Pajak Daerah (Rp) 

1 2014  8.945.377.008,00 
2 2015  10.521.067.245,00 
3 2016  14.799.638.866,00 
4 2017  30.986.935.439,00 
5 2018 23.415.765.173,00 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Bangka Selatan, 2019 

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui pada tahun 2014 realisasi pajak daerah 

Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp 8.945.377.008,00, tahun 2015 realisasi 

pajak daerah sebesar Rp 10.521.067.245,00, pada tahun 2016 realisasi pajak 

daerah sebesar Rp 14.799.638.866,00, tahun 2017 realisasi pajak daerah 

sebesar Rp 30.986.935.439,00, dan pada tahun 2018 realisasi pajak sebesar 

Rp 23.415.765.173,00. Berdasarkan uraian diatas, dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Bangka Selatan selalu 

mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan dimaksimalkannya 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini merupakan 

dampak dari selalu bertambahnya perumahan di setiap tahunnya. 

Retribusi daerah Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Undang-

Undang No. 28 Tahun 2009 dapat digolongkan menjadi retribusi jasa umum 

yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan-DINKES, retribusi pelayanan 
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kebersihan, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, 

retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengendalian menara 

telekomunikasi, dan retribusi pelayanan kesehatan-RSUD. Jenis retribusi 

usaha yang terdiri dari, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi 

terminal, retribusi pelayanan pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan 

olahraga, dan retribusi penyeberangan di atas air. Jenis retribusi perizinan 

tertentu yang terdiri dari, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin 

gangguan (HO), retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan. 

Tabel 1.3 Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Selatan 

No Tahun Realisasi Retribusi Daerah (Rp) 

1 2014  5.483.555.180,49 
2 2015  7.108.492.484,23 
3 2016  5.274.851.854,05 
4 2017  7.053.588.194,00 
5 2018 7.833.587.793,82 

Sumber: Badaan Keuangan Daerah Bangka Selatan, 2019 

Berdasarkan tabel 1.3 diketahui pada tahun 2014 realisasi retribusi 

daerah Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp 5.483.555.180,49, pada tahun 

2015 realisasi retribusi daerah sebesar Rp 7.108.492.484,23, pada tahun 2016 

realisasi retribusi daerah sebesar Rp 5.274.851.854,05, tahun 2017 realisasi 

retribusi daerah sebesar Rp 7.053.588.194,00, dan tahun 2018 realisasi 

retribusi daerah sebesar Rp 7.833.587.793,82.  

Berdasarkan uraian data di atas, pada 5 tahun terakhir realisasi retribusi 

daerah mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan pengelolaan parkir yang 

belum optimal. Kabupaten Bangka Selatan saat ini belum memiliki lokasi 

parkir khusus seperti pusat perbelanjaan sehingga sulit mencapai target yang 

ditetapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

yang cukup tinggi. 
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Tabel 1.4 Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Selatan 

Realisasi 2014 2015 2016 2017 2018 

Kontribusi PAD (%) 4,40 5,05 6,01 10,88 5,70 
Kontribusi Dana Perimbangan (%) 84,15 80,21 89,71 76,56 84,41 
Lain-lain Pendapatan yang Sah 
(%) 

11,44 14,74 4,27 12,55 9,85 

Sumber: BPS Bangka Selatan, 2019 

Dana perimbangan masih menjadi kontribusi terbesar di Kabupaten 

Bangka Selatan, dimana jumlah pendapatan daerah masih didominasi oleh 

komponen Dana Perimbangan yang berarti Kabupaten Bangka Selatan masih 

mengandalkan transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan 

daerahnya sendiri. Tahun 2014 kontribusi dana perimbangan sebesar 84,15% 

terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bangka Selatan. Tahun 2015 

kontribusi dana perimbangan menurun, yaitu sebesar 80,21%. Tahun 2016 

kontribusi dana perimbangan kembali meningkat dan mencapai angka 

89,71% yang merupakan kontribusi tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Tahun 

2017 mengalami banyak penurunan sebesar 76,56%. Tahun 2018 kontribusi 

dana perimbangan kembali meningkat, yaitu sebesar 84,41%.  

Berdasarkan uraian diatas, dengan berbagai permasalahan keuangan 

yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Bangka 

Selatan berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal, Kapasitas Fiskal, 

Kebutuhan Fiskal, dan Posisi Fiskal ”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan 

berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal pada periode anggaran 2014-

2018? 

2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan 

berdasarkan Kapasitas Fiskal pada periode anggaran 2014-2018? 

3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan 

berdasarkan Kebutuhan Fiskal pada periode anggaran 2014-2018? 

4. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan 

berdasarkan Posisi Fiskal pada periode anggaran 2014-2018? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus, terarah dan tidak meluas, 

maka peneliti membatasi masalah yang akan di teliti, yaitu menggunakan 

laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 

2014-2018 menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal, 

kebutuhan fiskal, dan posisi fiskal. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan 

berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada periode anggaran 

2014-2018. 

2. Menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan 

berdasarkan Kapasitas Fiskal pada periode anggaran 2014-2018. 

3. Menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan 

berdasarkan Kebutuhan Fiskal pada periode anggaran 2014-2018. 

4. Menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan 

berdasarkan Posisi Fiskal pada periode anggaran 2014-2018. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritik tujuan penelitian ini untuk meningkatkan dan 

mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dibidang ilmu manajemen 

khususnya manajemen keuangan berkaitan dengan kinerja. Penelitian ini 

juga merupakan pengaplikasian ilmu pengetahuan yang didapat selama 

perkuliahan dan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi 

dasar dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja 

keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal, kebutuhan 

fiskal, dan posisi fiskal. 
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2. Manfaat Praktis 

Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

referensi atau sumbangan pemikiran didalam menganalisis Kinerja 

Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang 

semakin kompetitif serta untuk menentukan langkah selanjutnya yang 

akan ditempuh. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penilitian ini disajikan untuk memberikan  

gambaran isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam 

penelitian ini yaitu terdiri dari 5 bab. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguaraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi teori yang mendukung, 

kerangka berfikir beserta penelitian terdahulu 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan 

sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian,  

analisis dan interpretasi data serta pembahasan hasil. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-

saran kepada pihak yang terkait. 
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