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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini pemanfaatan ataupun pemilihan pasar modal merupakan 

pilihan yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat kita, mengingat dimana 

semakin meningkatnya kebutuhan hidup serta ketidak pastian atau hal yang 

tidak terduga dalam hidup, maka pemanfaatan pasar modal dirasa merupakan 

pilihan terbaik guna memenuhi kebutuhan masa depan. Karena orang yang 

bijak akan berfikir bagaimana meningkatkan taraf hidup dari waktu ke waktu, 

atau setidaknya bagaimana berusaha mempertahankan tingkat pendapatannya 

yang ada sejkarang agar tidak berkurang dimasa yang akan datang. kondisi 

tersebut mendorong orang untuk menyisihkan sebagian pendapatan dalam 

suatu wadah yang diharapkan akan meningkatkan nilainya pada masa 

mendatang, kegatan tesebut dinamakan dengan investasi.  

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana 

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh 

sejumlah keuntungan dimasa mendatang. Investasi merupakan salah satu 

kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan dalam islam karena dengan 

berinvestasi, harta akan menjadi produktif dan mendatangkan kemaslahatan 

bagi orang lain.
1
 Investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada 

financial asset dan investasi pada real asset. Investasi pada financial asset 

dilakukan pada pasar uang, misalnya pada sertifikat deposito, commercial 
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paper, surat berharga pasar uang (SPBU), dan lainnya. Investasi juga 

dilakukan dipasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, warrant, opsi dan 

lainnya Sedangkan investasi pada real asset  dapat dilakukan dengan 

pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, 

perkebunan dan lainnya.
2
 

Selain untuk memenuhi kebutuhan masa depan seseorang melakukan 

investasi dipicu dengan adanya ketidak pastian suatu hal yang akan terjadi 

dimasa yang akan datang seperti keaadaan dimana menipisnya dana, kondisi 

kesehatan, musibah dll, namun dengan adanya alternatif instrumen investasi 

memungkinkan seseorang dapat memenuhi kebutuhan dimasa depan dengan 

menentukan prioritas dan merancang ataupun menetapkan perencanaan yang 

baik serta berimplementasi secara disiplin. 

Pada dasarnya investasi financial asset dapat dikategorikan kedalam 

dua hal, investasi langsung (direct investing) dan investasi tidak langsung 

(indirect investing). Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli 

aktiva keuangan yang dapat diperjual- belikan dipasar uang (money market), 

pasar modal (capital market), atau pasar turunan (derivate market). 

Sedangkan investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat–surat 

berharga diperusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan 

yang menyediakan jasa–jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke 

publik.
3
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Pasar modal merupakan salah satu wahana investasi bagi masyarakat 

untuk memperoleh keuntungan dengan cepat. Pasar modal dipandang sebagai 

salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat akumulasi dana bagi 

pembiayaan pembangunan melalui mekanisme pengumpulan dana dari 

masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke sektor–sektor yang produktif. 

Sejalan dengan hal tersebut , penerbitan produk produk investasi dipasar 

modal sangat penting artinya sebagai alternatif bagi investor dalam 

menginvestasikan dananya, untuk itu investor memerlukan sarana yang tepat 

untuk menyalurkan dananya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang 

tinggi dari suatu investasi.  

Salah satu bentuk investasi adalah reksadana. Reksadana sendiri 

merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat pemodal, khususnya 

pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian 

untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang 

sebabagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki 

modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, tetapi hanya 

memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.
4
 Hal ini menjadikan 

reksadana sebagai sarana investasi yang akan memberikan kemudahan bagi 

para investor. 

keberadaan reksadana membuktikan bahwa pasar modal bukan hanya 

monopoli orang–orang kalangan atas saja. Lewat reksadana, masayarakat 

kelas menengah bawah pun dapat menikmati keuntungan dari saham 
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perusahaan tersebut.
5
 Reksadana layaknya sebuah harapan dimana saat ini 

semakin gencar atau diminatinya berkecimpung dalam dunia investasi dari 

berbagai kalangan. Hal ini sesuai dengan sifat reksadana yang dimana tidak 

hanya bagi pemodal besar dan juga bagi mereka yang memiliki pengetahuan 

luas khususnya dalam hal dunia investasi.  

Menurut Undang–Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 pasal 1 ayat 

27 mendefinisikan “Reksadana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk 

menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan 

dalam portofolio efek oleh manajer investasi”.
6
 Dengan kata lain reksadana 

merupakan wadah untuk berinvestasi secara kolektif untuk ditempatkan 

dalam portofolio berdasarkan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh found 

manajer atau manajer invetasi. 

Reksadana dapat dikategorikan sebagai sarana investasi tidak langsung, 

karena investor memberikan dana investasinya kepada manajer investasi 

sebagai pihak yang mengelola investasi berbentuk portofolio dan kemudian 

diinvestasikan ke dalam pasar modal dan pasar uang. Manajer investasi 

sebagai pihak yang mengelola dana harus mendapatkan izin dari bapepam. 

Sedangkan dalam mengelola masalah administrasinya manajer investasi 

dibantu oleh bank kustodian.
7
 Di Indonesia, reksadana pertama kali muncul 

saat pemerintah mendirikan PT. Danareksa pada tahun 1967.  
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Kehadiran reksadana pertamakali pada tahun 1967 menjadikan dunia 

investasi semakin beragam, dan menarik. Dalam hal ini sebagai salah satu 

nstrumen yaitu fenomena dimana meningkatnya peran pasar modal yang 

diiringi dengan berkurangnya peran perbankan, hal tersebut terjadi karena 

masyarakay yang semakin tidak suka menanamkan dana mereka ke bank 

komersial karena bank komersial memberikan return yang kecil. 

Dalam perkembangannya, pada tahun 1998 PT. Danareksa Investmen 

Management meluncurkan reksadana syariah pertama diindonesia, yang 

dimaksudkan untuk memberikan alternatif investasi yang lebih luas bagi 

pemodal muslim ataupun masyarakat yang ingin berinvestasi dengan prinsip 

syariah. Selanjutnya Bursa Efek indonesia bekerja sama dengan PT. 

Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Indeks (JII) 

pada 3 juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin 

menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka 

telah tersedia saham–saham yang dapat diajadikan sarana ber investasi 

dengan penerapan prinsip syariah.
8
 

Diera yang semakin pesat berkembangnya sistem keuangan syariah, 

reksadana juga ikut andil dalam mengembangkan sistem keuangan syariah 

dengan menghadirkan reksadana syariah. 

Saat ini reksadana syariah merupakan investasi yang menarik bagi 

masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Reksadana 

syariah merupakan alternatif investasi yang hanya menempatkan dana pada 
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debitor yang tidak melanggar batasan syariah, dalam fundamental maupun 

operasional perusahaan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia 

(MUI).
9
  

 Sebagai negara dengan komunitas masyarakatnya beragama islam 

indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu negara yang mana nilai dari 

reksadana syariah mengalami kenaikan ataupun reksadana syariah dijadikan 

sebagai salah satu produk yang banyak dilirik oleh investor khususnya 

investor muslim.  

Pada reksadana untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengambilan 

investasi reksadana tersebut, investor dapat melihat dan mengamati data data 

historis yang ditampilkan dari masalalu hingga sekarang. Data historis yang 

dapat dicermati adalah Net Asset Value (NAV) atau Nilai Aktiva Bersih 

(NAB) perunit penyertaan reksadana.
10

  Jadi, NAB (Nilai Aktiva Bersih) 

merupakan salah satu tolok ukur dalam memantau hasil dari suatu Reksadana. 

NAB per saham/unit penyertaan adalah harga wajar dari portofolio suatu 

Reksadana setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah 

saham/unit penyertaan yang telah beredar (dimiliki investor) pada saat 

tersebut.
11
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Data Inflasi di Indonesia dari Januari 2013 sampai November 2015 

dapat dilihat di Gambar 1.1 

 

Sumber: Bank Indonesia 

Data Kurs Rupiah di Indonesia dari Januari 2013 sampai November 

2015 dapat dilihat di Gambar 1.2 

 
Sumber : Bank Indonesia  
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Perkembengan Reksadana syariah di Indonesia dari januarii 2013 

sampai november  2015 dapat dilihat pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Perkembangan Reksadana Syariah  

Tahun Jumlah Reksadana Syaraiah Total NAB (Rp 

Miliar) 

2013 65 9.432,19 

2014 72 11.158,00 

2015 86 10.770,74 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, statistik Reksadana Syariah Per Desember 2015 

perkembangan reksadana syariah juga tidak lepas dari berbagai macam 

faktor yang mendasarinya. Perubahan yang terjadi pada faktor – faktor 

tersebut dapat mempengaruhi perkebangan reksadana syariah baik secara 

positif maupun negatif. Beberapa penelitian terdahulu menemukan hasil yang 

berbeda dengan menggunakan variabel yang bervariasi yang digunakan untuk 

menguji pengaruhnya terhadap reksadana syariah.  

Penelitian sukojo yang meneliti kondisi makro ekonomi baik secara 

parsial maupun secara simultan terhadap imbal hasil reksadana saham. 

Hasilnya kondisi makro ekonomi (suku bunga, inflasi, kurs dan IHSG) 

memiliki pengaruh yang kecil terhadap imbal hasil reksadana saham, karena 

volalitas makroekonomi indonesia hanya direspon sesaat oleh para investor. 

Sebaliknya sentimen-sentimen internasional seperti kenaikan harga minyak 

dunia, pergerakana harga indeks saham gabungan bursa-bursa dunia dan 
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peristiwa subprime. Mortgage di amerika serikat sangat berpengaruh terhadap 

perilaku investor yang berujung pada keinakan imbal hasil reksadana saham. 

Selain itu dana kelolaan yang merupakan asset reksadana juga memiliki 

pengaru yang sangat kecil  bahkan tidak mampu menjelaskan imbal hasil 

reksadana saham.
12

 

Dari penelitian tesebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kurs rupiah 

berpengaruh terhadap imbal hasil reksadana saham. Ketika dimana 

peningkatan nilai tukar terhadap dollar AS akan terjadi aliran modal masuk 

atau capital flow akibat meningkatnya permintaan rupiah.   

Inflasi berpengaruh secara signifikan dalam jangka pendek dengan 

korelasi positif terhadap NAB Reksadana syariah. Hal ini terjadi karena 

ketika inflasi mengalami peningkatan, maka bank sentral akan merespon 

dengan menaikkan suku bunga dan bonus SBIS untuk mengurangi jumlah 

uag beredar. Kenaikan bonus inilah yang kemudian menjadi insentif bagi para 

investor yang menginginkan return yang tinggi,untuk berinvestasi pada 

reksadana syariah, sehingga NAB reksadana syariah mengalami 

peningkatan.
13

 

Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau 

nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. 

Kurs valuta asing dapat juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestik 
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Nomor 2, Januari,2009.  
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yang dibutuhkan,, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan, untuk 

memperoleh satu unit mata uang asing.
14

 

Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas dua faktor yang 

diduga mempenyai pengaruh yang sangat kuat yaitu inflasi dan kurs rupiah 

diduga memiliki terhadap Net Asset Value Reksadana syariah. Untuk itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitaian dengan judul “Pengaruh Inflasi 

Dan Kurs Rupiah Terhadap Nett Asset Value (NAV) Reksadana Syariah 

Di Indonesia Tahun 2013-2015” 

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah pada penelitian ini membahas sejauh mana variabel 

makro ekonomi berpengaruh terhadap Net Asset Value Reksadana syariah, 

meliputi : 

a. Inflasi 

Kenaikkan inflasi harus diikuti dengan kenaikan dari Net Asset Value 

Reksadana atau penurunan inflasi juga diikuti dengan dengann 

penurunan dari Net Asset Value Reksadana atau juga inflasi 

berhubungan secara positif terhadap Net Asset Value Reksadana. Jika 

peningkatan inflasi tidak diikuti dengan kenaikan dari Net Asset Value 

Reksadana maka terjadi penyimpangan atau tidak sesuai dengan teori 

dan praktik.   
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 Vidyarini, Dwita & Rose Rahmidani “Pengaruh Inflasi, suku Bunga dan Nilai Tukar Terhadap 

Return Saham Sektor Restoran Hotel Dan Pariwisata “, jurnal kajian Manajemen Bisnis, Volume 

1, Nomor 1, Maret 2012  



11 
 

 
 

b. Nilai Tukar Rupiah  

Peningkatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS harus diikuti dengan 

kenaikan dari Net Asset Value Reksadana atau penurunan nilai tukar 

rupiah terhadap dolar AS juga diikuti dengan dengan penurunan dari 

Net Asset Value Reksadana atau juga nilai tukar rupiah terhadap dolar 

AS berhubungan secara positif terhadap Net Asset Value Reksadana. 

Jika peningkatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak diikuti 

dengan kenaikan dari Net Asset Value Reksadana maka terjadi 

penyimpangan atau tidak sesuai dengan teori dan praktik.   

c. Net Asset Value (NAV) 

Merupakan tolak ukur dari harga suatu reksadana syariah. Ketika 

kenaikan dari NAV diikuti dengan dua variabel yaitu inflasi dan kurs 

rupiah maka dua variabel tersebut berhubungann secara positiv. 

2. Pembatasan Masalah 

Banyak faktor yang mempengaruhi nilai aktiva bersih reksadana 

syariah seperti Gross Domestic Produk (GDP) , inflasi, Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHGS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) , 

nilai tukar rupiah /USD , dan lain lain. Oleh karena itu, agar permasalahan 

dalam penelitian tidak meluas maka penelitian ini hanya akan dibatasi 

pada:  

1. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independent yaitu 

inflasi dan kurs rupiah. 

2. Variable yang digunakan adalah Net Asset Value reksadana syariah. 
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3. Penelitian ini menggunakan data tiga tahun untuk variable 

independent dan dependent yaitu selama 01 januari 2013 – 28 

November 2015. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masala tersebut, beberapa masalah yang dapat 

dirumuskan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Inflasi Berpengaruh Terhadap Net Asset Value Reksadana 

Syariah di Indonesia tahun 2013 – 2015? 

2. Apakah Kurs Rupiah Berpengaruh Terhadap Net Asset Value 

Reksadana Syariah di Indonesia tahun 2013 – 2015? 

3.  Apakah Inflasi  dan Kurs Rupiah Berpengaruh Secara Simultan 

Terhadap Net Asset Value Reksadana Syariah di Indonesia tahun 2013 

– 2015? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap net asset value reksadana 

syariah di Indonesia tahun 2013 – 2015 

2. Untuk menguji pengaruh kurs rupiah terhadap net asset value reksadana 

syariah di Indonesia tahun 2013 – 2015 

3. Untuk menguji pengaruh inflasi dan kurs rupiah secara simultan terhdap 

net asset value reksadana syariah di Indonesia tahun 2013 – 2015 
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E. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian adalah : 

1. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

perkembangan pasar modal khusunya untuk reksadana ataupun 

reksadana syariah. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Investor 

Bagi investor diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan  

pertimbangan sebelum mengambil keputusan Investasi Reksadana 

Syariah   

b. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

evaluasi kinerja manajemen perusahaan agar dapat menarik para 

stakeholder agar berminat untuk bergabung dan membeli saham 

Reksadana Syariah.  

c. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Bagi peneliti yang akan datang penelitian ini diharapkann semoga 

dapat dijadikan sebagai refrensi mengenai reksadana syariah bagi 

penulis maupun bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 

meneliti tentang reksadana syariah juga dapat diajadikan bahan 

refrensi tambahan.  
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F. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis berasal dari kata “hypo” yang berarti “di bawah” dan thesa 

yang berarti “kebenaran”. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawwaban 

sementara yang keberadaannya masih harus di uji, atau rangkuman 

kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.
15

 adapun hipotesis 

yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Inflasi berpengaruh terhadap Net Asset Value Reksadana syariah 

H2  : Kurs Rupiah berpengaruh terhadap Net Asset Value Reksadana 

syariah 

H3 :Inflasi dan Kurs Rupiah secara simultan maupun parsial berpengaruh 

terhadap Net Asset Value Reksadana Syariah 

 

G. Penegasan Istilah 

1. Penegasan konseptual 

a. Net Asset Value 

Nilai Aset bersih (net asset value) istilah lain untuk konsep 

ini adalah nilai buku (book value), yang didefinisikan sebagai nilai 

aset total dikurangi kewajiban total. Kalau angka ini dibagi dengan 

jumlah saham beredar maka akan menghasilkan nilai buku per 

saham.
16
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 Nanang Martono “Metode Penelitian Kuantitatif”, Jakarta:PT Grafindo Persada,2012, hlm.63  
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b. Inflasi 

Inflasi adalah kenaikan dalam tingkat harga barang dan jasa 

secara umum selama periode waktu tertentu. Tingkat inflasi dapat 

diestimasikan dengan mengukur presentase perubahan dalam indeks 

harga konsumen, yang diindikasikan harga dari sejumlah besar 

produk konsumen seperti produk kebutuhan sehari hari, perumahan, 

bahan baakar, layanan kesehatan, dan listrik.  

Inflasi dapat mempengaruri beban operasional suatu 

perusahaan untuk menghasilakn produk dengan meningkatkan 

harga dari perlengkapan dan bahan baku. Upah juga dapat 

dipengaruhi oleh inflasi. Tingkat inflasi yang lebih tinggi akan 

menyebabkan peningkatan yang lebih besar lagi dalam beban 

operasi suatu perusahaan. Pendapatan suatu perusahaan juga tinggi 

selama periode inflasi tinggi karena banyak perusahaan 

mengenakan harga yang lebih tinggi guna mengompensasikan 

beban yang lebih tinggi.
17

  

c.  Nilai tukar Rupiah 

Nilai tukar Rupiah atau disebut juga Kurs Rupiah. Nilai tukar 

adalah nilaimata uang suatu negara diukur dari nilai satu unit mata 

uang terhadapmata uang negara lain. Besarnya jumlah mata uang 

tertentu yangdiperlukan untuk memperoleh satu unit valuta asing 

disebut dengan KursMata Uang Asing. Apabila kondisi ekonomi 
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 Kasyfurrohman Ali, “Pengaruh Variable Makro Ekonomi Terhadap Reksadana Syariah”, Skripsi 
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suatu negara mengalamiperubahan, maka biasanya diikuti oleh 

perubahan nilai tukar secara substansional.
18

 

2. Penegasan operasional 

a. Net Asset Value 

Nilai akhir bersih merupakan total nilai pasar aktiva pada 

periode t di kurangi dengan total kewajiban reksadana pada 

periode t kemudian dibagi dengan jumlah unit penyertaan 

beredar pada periode t.  

b. Inflasi 

Inflasi merupakan indeks harga konsumen pada periode t 

dikurangi dengan indeks harga konsumen pada periode 

sebelum t dibagi dengan indeks harga konsumen sebelum t 

dan kemudian dikalikan dengan seratus persen. Yang kedua 

inflasi di dapatkan dengan indeks harga perdagangan besar 

pada periode t dikurangi dengan indeks harga perdagangan 

besar pada periode sebelum t dan dibagi dengan indeks harga 

perdagangan besar pada periode sebelum t kemudian 

dikalikan dengan  seratus persen.  

c. Nilai Tukar Rupiah 

Nilai tukar merupakan harga satuan unit mata uang asing 

dalam bentuk mata uang domestik atau dapat juga dikatakan 

harga mata uang domestik terhadapa mata uanga sing. Dalam 
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penelitian ini merupakan menggunakan nilai tengah yaitu nilai 

dari kurs jual ditambah kurs beli kemudian dibagi dua. Nilai 

kurs beli didapatkan dari niali mata uang asing dikalikan 

dengan nilai rupiah sedangkan kurs jual adalah nilai rupiah 

dibagi dengan nilai mata uang asing. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Penyusunan skripsi ini akan disajikan sistematika pembahasan yang 

terdiri dari liam bab, yaitu: 

 Bab I  menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendasari 

diadakannya penelitian. Rumusan masalah merupakan pertanyaann mengenai 

keadaan yang memerlukan jawaban penelitian. Tujuan penelitian berisi 

tentang hal yang ingin dilakukan peneliti. Kegunaan penelitian merupakan hal 

yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian. Hipotesis penelitian berisi 

tentang jawaban sementara terhadap masalah teoritis dianggap paling 

mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Penegasan istilah berisi 

tentang penegasan konseptual dan penegasan operasional yang dimana akan 

menjabarkan tentang definisi dari pendapat atau teori pakar dan definisi yang 

didasar pada sifat sifat yang diamati yang secara tidak langsung akan 

menunjuk alat pengambil data yang cocok. Sistematika penulisan mencakup 

uraian singkat pembahasan materi dari tiap bab. Bab ini merupakan 

gambarann awal dari apa yang dilakukan oleh peneliti. 
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Bab II berisi tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, 

landasan teori yang berhubungan dengan tema penelitian ini yaitu Inflasi, 

Kurs Rupian dan Net Asset Value dan teori lainnya yang berkaitan dengan 

reksadana, mekanisme transaksi dan kinerja kegiatan reksadana, teori 

investasi, investasi dalam perspektif syariah dan teori permintaan uang 

menurut keyness sehingga dapat disusun hipotesis dalamm penelitian ini. Arti 

penting bab ini adalah guna memperoleh pemahaman dan kerangka yang 

membangun teori untuk dilakukannya penelitian ini. 

Bab III menguraikan mengenai variabel penelitian dan definisi 

operasional berupa variabel yang dipakai dalam penelitian beserta 

penjabarannya secara operasional. Penelitian obyek,  berisi tentang jenis 

penelitian , populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta teknik analisis 

data berupa alat analisis yang digunakan. 

Bab IV menjelaskan tentang hasil dasi penelitian dan dilakukannya 

pembahasan berdasarkan hasil dari analisis penelitian, analisis data secara 

deskriptif baik hasil pengujian yang telah dilakukan serta pengujian hipotesis. 

Bab V berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang merupakan 

uraian singkat dan kesimpulan, implikasi penelitian serta saran untuk 

penelitian selanjutnya.  


