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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Kepedulian masyarakat Indonesia akan investasi semakin meningkat. 

Menurut Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Nicky Hogan pada 

Jawa Pos.com (Februari, 2016), menyatakan bahwa minat masyarakat Indonesia 

dalam berinvestasi di pasar modal menunjukkan peningkatan. Menurut beliau, hal 

ini didukung dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkembangnya 

teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh PT 

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KSEI telah mencatat terdapat beberapa 

peningkatan jumlah investor pada periode Juli 2015–Juli 2016. Berdasarkan grafik 

pengembangan investor, perlahan namun pasti jumlah single investor identification 

(SID), Sub Rekening Efek (SRE) dan Login ke fasilitas AKSes mengalami 

peningkatan. Grafik 1.1 menunjukkan perkembangan SID, SRE dan Login ke 

Fasilitas AKSes pada periode Juli 2015 sampai dengan Juli 2016.  

 

 

 

 

 

 

Investasi pada pasar modal menjadi yang cukup diminati oleh para investor, 

karena dianggap menawarkan keuntungan yang besar dibandingkan dengan jenis 

investasi lainnya. Sekalipun investasi pada pasar modal sering dihadapkan pada 

ketidakpastian yang sulit diprediksi oleh para investor. Dalam berinvestasi, investor 

memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dari keuntungan 

yang akan didapatkan. Keuntungan ini disebut sebagai pendapatan yang dapat 

berupa capital gain (selisih harga jual saham yang lebih tinggi terhadap harga 

Juli-15 Des-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 Mei-16 Juni-16 Juli-16

SID 388960 434107 444320 462135 477732 483561 487390 491141 491116

SRE 494425 548384 559588 582052 601802 608425 613848 618067 618251

Login 49968 53808 54239 55038 55981 56723 57508 58446 58894

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000

Grafik 1.1 Perkembangan SID, SRE dan Login 
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Sumber: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id) 
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belinya) maupun dalam bentuk pendapatan dari tingkat pengembalian investasi 

(return) yang berupa pendapatan dividen. Para investor lebih menginginkan 

pembagian dividen pasti saat ini, dibandingkan dengan keuntungan modal yang 

tidak pasti di masa yang akan datang (Brigham dan Houston, 2011:212). Pembagian 

dividen akan menimbulkan kepercayaan dari para investor terhadap perusahaan. 

Sehingga investor akan semakin yakin untuk menginvestasikan kelebihan dananya 

pada perusahaan tersebut. Oleh karenanya, perusahaan berupaya untuk 

mengoptimalkan pembagian dividen kepada para pemegang saham dengan cara 

membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembayaran dividen, yang disebut 

sebagai kebijakan dividen.  

Kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan mengenai seberapa banyak 

laba bersih setelah pajak yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham 

atas investasi yang ditanamkan (Sudana, 2015:192). Kebijakan dividen diukur 

dengan Dividend Payout Ratio (DPR). Dalam hal ini, dividen yang dimaksudkan 

adalah dividen tunai (cash dividend). Selain berupa dividen kas, pembayaran 

dividen juga dapat berupa saham yang disebut sebagai stock dividend. Namun 

secara teoretis, dividen saham bukanlah hal yang memiliki nilai atau manfaat bagi 

investor, karena mereka akan menerima kepemilikan tambahan saham biasa, tapi 

porsi kepemilikan mereka atas perusahaan tidak berubah (Sudana, 2015:197). 

Penentuan mengenai berapa jumlah dividen yang akan dibayarkan merupakan 

sebuah keputusan keuangan yang cukup sulit bagi perusahaan. Perusahaan perlu 

menganalisis lebih dalam terkait faktor apa saja yang nantinya dapat berpengaruh 

terhadap keputusan finansial yang akan diambil, karena kebijakan ini akan memiliki 

pengaruh yang cukup besar terutama bagi para pihak yang berkepentingan di 

dalamnya.  

Sebagai penyedia sarana perdagangan efek, Bursa Efek Indonesia (BEI) 

bertanggung jawab menetapkan peraturan mengenai segala hal yang berkaitan 

dengan kegiatan bursa demi kesejahteraan bersama. Pada awal 2013, BEI 

menerbitkan wacana kebijakan bahwa seluruh emiten yang mencetak laba bersih 

selama tiga tahun berturut-turut diwajibkan untuk membagikan dividen. Namun 

nyatanya kebijakan itu belum bisa diterapkan karena perlu adanya pengkajian serius 

terkait kebijakan tersebut. Hingga pada tahun 2016 tepatnya pada masa panen 
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dividen, isu tersebut kembali muncul. Salah satu yang mendasari hal ini adalah 

adanya beberapa emiten yang lebih memilih untuk tidak membagikan laba bersih 

mereka dalam bentuk dividen dan BEI menganggap hal tersebut akan merugikan 

para investor (Atmaja, LS. 2016). Hal ini juga terjadi pada sektor industri 

manufaktur yang terdaftar di BEI. Sektor industri manufaktur merupakan sektor 

yang terbilang cukup stabil dan menjadi salah satu penopang perekonomian negara 

di tengah ketidakpastian perekonomian dunia. Data dari KemenPeri (Kementerian 

Perindustrian) tahun 2015 menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur, 

khususnya sektor manufaktur non-migas mengalami pertumbuhan yang signifikan 

dan melampaui pertumbuhan GDP Indonesia mencapai 18,18 persen dengan nilai 

Rp 2.098 triliun. Nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 

(Budiyanti, 2016). Seiring dengan pertumbuhan yang signifikan pada sektor 

industri, diharapkan perusahaan di dalamnya akan semakin baik dalam pembagian 

dividen kepada pemegang saham. Sehingga harapannya hal ini diikuti oleh 

peningkatan jumlah perusahaan pembagi dividen pada sektor industri manufaktur. 

Namun kenyataannya jumlah perusahaan pembagi dividen pada sektor manufaktur 

cenderung menurun dari tahun 2014 ke tahun 2015.  

Tabel 1.1 Data Pembagian Dividen Berbagai Sektor Di BEI periode 2014-

2015 

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan di BEI www.idx.co.id (diolah) 

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa industri manufaktur memiliki jumlah 

perusahaan terbanyak dibandingkan sektor lainnya terhitung sampai Desember 

2016. Pada periode 2014-2015 persentase jumlah perusahaan pembagi dividen 

Sektor Perusahaan 
Jumlah 

Perusahaan 

Jumlah Perusahaan 

Pembagi Dividen 

Persentase (%) 

Rata-rata 

2014 2015 2014 2015 

Pertanian  21 12 10 57% 48% 52% 

Pertambangan  41 15 14 37% 34% 35% 

Manufaktur  144 71 67 49% 47% 48% 

Property, real estae dan 

konstruksi bangunan 
61 30 32 49% 52% 51% 

Keuangan  82 32 36 39% 44% 41% 

Infrastruktur, utilitas dan 

Transportasi 

56 14 12 25% 21% 23% 

Perdagangan, jasa dan 

Investasi 

121 41 48 34% 40% 37% 
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dalam sektor tersebut mengalami penurunan dan masih berada pada posisi ketiga 

setelah sektor pertanian dan sektor property, real estate dan konstruksi bangunan. 

Dapat disimpulkan bahwa masih banyak perusahaan pada sektor industri 

manufaktur yang tidak membayarkan dividen kepada para pemegang saham.  

Tanpa perusahaan sadari, dengan tidak membayarkan dividen kepada para 

pemegang saham, hal itu juga akan berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan 

itu sendiri. Bagi para investor, informasi mengenai kebijakan dividen merupakan 

hal yang cukup penting karena akan menjadi salah satu pertimbangan keputusan 

untuk menginvestasikan dana mereka kembali pada perusahaan tersebut atau tidak. 

Sesuai dengan salah satu teori kebijakan dividen yakni Dividend Signaling Theory 

yang dicetuskan oleh Bhattacharya dalam Brigham dan Houston (2011: 215), 

bahwa perubahan pembayaran dividen memiliki kandungan informasi yang 

menimbulkan reaksi harga saham. Apabila jumlah dividen yang dibayarkan tinggi, 

memberikan sinyal kepada investor bahwa pihak manajemen memperkirakan laba 

di masa mendatang akan meningkat. Tentunya hal ini akan menimbulkan reaksi 

positif dan meningkatkan harga saham. Namun sebaliknya, apabila perusahaan 

tidak bisa memberikan dividen sesuai yang diharapkan investor akan timbul 

persepsi negatif mengenai perusahaan. Para investor akan beranggapan bahwa 

perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga menyebabkan reaksi 

negatif dan membuat harga saham menjadi turun. Begitu pula menurut Sudana 

(2015: 195), dividen yang meningkat dianggap memberikan sinyal bahwa kondisi 

keuangan perusahaan baik dan sebaliknya dividen turun memberikan sinyal kondisi 

keuangan perusahaan memburuk. Perubahan harga saham yang mengikuti sinyal 

dividen disebut sebagai information content effect. 

 Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat adanya pengaruh antara kebijakan 

pembagian dividen dengan naik turunnya harga saham. Pergerakan naik turunnya 

harga saham dari suatu perusahaan yang telah go public disebut dengan volatilitas 

harga saham (Share Price Volatility). Nazir et al. (2011) menyatakan bahwa 

volatilitas harga merupakan pergerakan perubahan harga yang mana hal tersebut 

dapat mengukur sebuah risiko saham. Menurut Jannah dan Haridhi (2016), 

volatilitas harga saham diukur menggunakan nilai standar deviasi. Perhitungan nilai 

standar deviasi merupakan ukuran lain untuk melihat tingkat kerentanan atau 



  

5 
 

volatilitas. Standar deviasi mengukur tingkat dispersi, yang nantinya akan 

memberikan ukuran risiko yang masuk akal (Brealey et al., 2008:302). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa nilai volatilitas harga saham dapat menggambarkan 

sebuah risiko dari saham dan perusahaan. Risiko menjadi salah satu hal yang 

dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi. Menurut Brealey et al, 

(2008:187), sikap dasar individu terhadap risiko adalah mereka akan cenderung 

menghindari hal yang mungkin mengakibatkan kerugian. Oleh karenanya 

volatilitas harga saham akan menjadi pertimbangan keputusan investasi yang 

dilakukan oleh para investor pada suatu perusahaan.  

Apabila dilihat dari tingkat fluktuasi harga saham pada indeks harga saham 

sektoral, industri manufaktur pada tahun 2011-2015 mengalami pergerakan yang 

tidak terlalu signifikan akan tetapi cenderung mengalami kenaikan, dapat dilihat 

pada Grafik 1.2 di bawah ini.  

Grafik 1.2 Indeks Harga Saham Sectoral (Sektor Manufaktur) pada tahun 

2011-2015 

Sumber: Indeks harga saham sectoral (MOST) 

 Berbagai faktor negatif yang ada seperti, kenaikan harga gas, tarif dasar 

listrik, upah minimum pekerja, serta melemahnya nilai tukar tidak mengganggu 

pertumbuhan pada sektor manufaktur. Menurut Kepala Riset PT Bahana Securities, 

Harry Su pada (www.kemenperin.go.id), adanya kenaikan pada industri 
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manufaktur di tengah hantaman sejumlah sentimen negatif seperti kenaikan biaya 

produksi dan faktor di atas disebabkan karena pergerakan indeks manufaktur 

sebagian besar berasal dari emiten konsumer yang bersifat diversif. Sejumlah 

emiten manufaktur memiliki ketersediaan bahan baku yang cukup terjaga sehingga 

pelemahan nilai tukar rupiah tidak terlalu memberi dampak. Terjaganya 

pertumbuhan pada sektor ini nantinya akan berdampak pada peningkatan 

pendapatan perusahaan yang bergerak di dalamnya. Dengan peningkatan 

pendapatan, harapannya perusahaan pada sektor manufaktur juga akan semakin 

baik dalam hal pembagian dividen.  

Untuk menunjang peningkatan pendapatan, suatu perusahaan harus memiliki 

perencanaan dan pengelolaan pendanaan yang baik untuk meningkatkan kegiatan 

operasional. Ada berbagai macam sumber pendanaan yang dimiliki perusahaan, 

salah satu sumber dana perusahaan berasal dari pinjaman atau utang. Seberapa 

besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan disebut sebagai leverage 

(Sudana, 2015). Salah satu perhitungan untuk mengukur leverage adalah Debt to 

Equity Ratio (DER). Sebuah perusahaan yang memiliki jumlah utang yang lebih 

besar daripada ekuitasnya dapat dikatakan memiliki tingkat leverage yang tinggi. 

Semakin besar tingkat leverage perusahaan berarti semakin besar kewajiban yang 

harus dibayarkan oleh perusahaan. Pembayaran utang yang besar akan mengurangi 

kas perusahaan dalam bentuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman, yang akan 

berdampak pada pengurangan dividen yang dibagikan atau bahkan perusahaan 

tidak diperkenankan untuk membayarkan dividen akibat tingkat utang yang tinggi.   

Pengelolaan keuangan dan pendanaan yang dilakukan perusahaan bertujuan 

untuk pembiyaan kegiatan investasi demi pengembangan dan pertumbuhan 

perusahaan. Salah satu tujuan perusahaan untuk melakukan kegiatan investasi 

khususnya pada proyek-proyek yang besar dan menguntungkan adalah untuk 

meningkatkan pertumbuhan (growth) perusahaan. Indikator yang digunakan dalam 

growth adalah growth of asset. Pertumbuhan perusahaan yang tinggi digambarkan 

dengan penambahan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Peningkatan 

pertumbuhan perusahaan tentunya akan menimbulkan kebutuhan dana yang jauh 

lebih besar daripada sebelumnya. Sehingga perusahaan akan mengurangi 

pembagian laba dalam bentuk dividen karena harus membiayai kegiatan investasi 
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tersebut. Menurut Brigham dan Houston (2011:211), apabila dividen yang 

dibayarkan meningkat, maka uang yang tersedia untuk kegiatan investasi kembali 

menjadi lebih sedikit, sehingga akan menyebabkan tingkat pertumbuhan yang 

diharapkan mengalami penurunan yang juga akan berdampak pada penurunan 

harga saham.  

Menurut Sudana (2015:10), dalam kegiatan investasi perusahaan, besar 

kecilnya laba tergantung pada besar dan jenis perusahaan. Perusahaan yang besar, 

telah dianggap memiliki akses yang mudah menuju pasar modal sehingga memiliki 

fleksibilitas dan memiliki kemampuan untuk memperoleh dana yang lebih besar 

untuk kegiatan operasional. Dibandingkan dengan perusahaan yang terbilang kecil, 

mereka akan cenderung sulit dan terbatas dalam pasar modal sehingga memilih 

untuk menahan dananya daripada membagikannya sebagai dividen. Sehingga 

perusahaan dengan ukuran yang besar dianggap akan mampu membagikan dividen 

yang besar dan begitu sebaliknya. Dengan begitu perusahaan yang besar akan 

menciptakan respon positif dari investor sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan yang dapat dilihat dari peningkatan harga sahamnya.  

Terdapat beberapa pandangan mengenai kebijakan dividen. Penelitian yang 

dilakukan oleh Masdupi, E (2012) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari 

insider ownership, debt to equity ratio (DER) dan pertumbuhan total aset terhadap 

dividend payout ratio. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dividend payout ratio (DPR), insider ownership, debt to equity ratio (DER) dan 

growth. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh saham syariah yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2007-2009 dengan sampel sebanyak 28 perusahaan. Dari hasil 

analisis menggunakan regresi linier berganda didapatkan hasil bahwa insider 

ownership mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan sedangkan DER 

berpengaruh negatif signifikan terhadap dividend payout ratio (DPR). Hasil 

selanjutnya menunjukkan bahwa growth berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap dividend payout ratio (DPR). 

Penelitian mengenai kebijakan dividen juga telah dilakukan diluar negeri 

salah satunya yakni penelitian yang dilakukan oleh Mehta (2012). Penelitiannya 

bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan 

pembayaran dividen perusahaan UAE. Penelitian ini menganalisa berbagai faktor 
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penentu kebijakan dividen sebagai variabel dependen, yang terdiri atas 

profitabilitas, risiko, likuiditas, ukuran perusahaan dan leverage sebagai variabel 

independen. Objek penelitian ini dilakukan pada semua perusahaan di berbagai 

sektor yang terdaftar pada Abu Dhabi Stock Exchange periode pengamatan 2005-

2009. Penelitian ini menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 

signifkan terhadap dividend payout ratio pada perusahaan di UAE. Begitu pula 

dengan risiko perusahaan merupakan variabel yang signifikan. Profitabilitas yang 

diukur dengan ROE memiliki hubungan yang negatif dengan DPR, sedangkan 

profitabilitas yang diproksikan dengan ROA dan EPS menghasilkan bahwa tidak 

signifikan secara statistik. Sedangkan variabel likuiditas dan leverage dinyatakan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR.  

Begitu pula dengan pengaruh variabel-variabel tersebut dengan volatilitas 

harga saham. Penelitian yang dilakukan oleh Hashemijoo et al. (2012) pada 

perusahaan yang berada pada Malaysian Stock Market bertujuan untuk menguji 

dampak dari kebijakan dividen terhadap volatilitas harga saham. Dengan dividend 

payout ratio dan dividend yield sebagai variabel independen sedangkan volatilitas 

harga saham sebagai variabel dependen. Pada penelitian ini juga ditambahkan 

variabel control yang terdiri atas ukuran perusahaan, earning volatility, leverage, 

utang dan pertumbuhan.  Metode analisis data yang digunakan adalah multivariable 

regression model. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham serta 

terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara DPR (Dividend Payout Ratio) dan 

dividend yield dengan Stock Price Volatility. 

Di Indonesia, Ananda dan Mahdy (2015) pada perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang 

dominan mempengaruhi volatilitas harga saham pada perusahaan konsumsi 

(makananan dan minuman) yang go public di Indonesia selama periode 2008-2010. 

Variabel independen pada penelitian ini terdiri atas dividend yield, dividend payout 

ratio (DPR), long term debt to asset ratio dan pertumbuhan perusahaan (growth) 

dan variabel dependen adalah volatilitas harga saham. Mereka menyatakan bahwa 

dividend payout ratio, dividend yield, long term debt to asset ratio tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham. Sedangkan growth 

berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham. 

Dari penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

leverage, pertumbuhan, dan ukuran perusahaan terhadap pembagian dividen dan 

volatilitas harga saham (share price volatility). Selain itu dari beberapa penelitian 

sebelumnya, variabel-variabel tersebut juga tersebut masih belum memberikan 

hasil yang konsisten sehingga perlu adanya pengujian kembali khususnya pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat 

dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

a. Apakah leverage berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen (DPR) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI? 

b. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen 

(DPR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI? 

c. Apakah ukuran perusahaan bepengaruh terhadap Kebijakan Dividen (DPR) 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI? 

d. Apakah leverage berpengaruh terhadap Share Price Volatility pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI? 

e. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap Share Price 

Volatility pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI? 

f. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Share Price Volatility pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI? 

g. Apakah Kebijakan Dividen (DPR) berpengaruh terhadap Share Price 

Volatility pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan 

penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen (DPR) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI 
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b. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan 

dividen (DPR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI 

c. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen 

(DPR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI 

d. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap share price volatility pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI 

e. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perushaaan terhadap share price 

volatility pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI 

f. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap share price 

volatility pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI 

g. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen (DPR) terhadap share price 

volatility pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dan gambaran dalam 

pengambilan keputusan mengenai kebijakan dividen perusahaan dan 

pengaruhnya terhadap volatilitas harga saham, sehingga nantinya perusahaan 

dapat mengendalikan dan mengontrol faktor tersebut agar tujuan perusahaan 

tercapai.  

b. Bagi Investor  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi serta menjadi 

bahan pertimbangan para investor dalam berinvestasi terutama informasi 

terkait tingkat pengembalian berupa dividen dan pengaruhnya terhadap 

Volatilitas Harga Saham.  

c. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan wawasan mengenai 

perkembangan ilmu manajemen keuangan khususnya mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi kebijakan dividen dan Volatilitas harga saham. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya yang sesuai dengan tema yang relevan dengan penelitian ini. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi dan pembahasan skripsi, 

maka skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang saling keterkaitan dan 

berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut:  

BAB 1 : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi 

BAB 2 :  TINJAUAN PUSTKA  

Bab ini menjelaskan teori-teori dasar maupun umum, teori-teori 

khusus, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka 

pemikiran penelitian.  

BAB 3 :  METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan mengenai populasi dan sampel penelitian, 

deskripsi variabel penelitian, metode analisis data yang digunakan 

dan metode pengujian hipotesis yang dilakukan. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, penyajian 

data penelitian, pengolahan data dan pembahasan serta hasil dari 

penelitian yang dicapai.  

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpuln yang diperoleh dari hasil 

penelitian dan saran sebagai pemecahan masalah dan pencapaian 

yang lebih baik.  

 

 

 

 

 

 

 


