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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting 

bagi kelangsungan perekonomian di suatu negara. Lembaga keuangan 

mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) 

dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (lack of funds). Dalam Undang-

Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa salah satu bentuk 

usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain 

berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

Bank syariah mempunyai sistem operasi yang tidak mengandalkan bunga. 

Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga merupakan lembaga 

keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan 

berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadis Nabi (Wangsawidjaya, 2012).  

Pada dasarnya berdasarkan prinsip kerjanya bank syariah terdiri dari tiga 

jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah bank syariah 

yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Unit 

Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang 

berfungsi sebagai kantor induk dan unit kantor cabang yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
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adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak menghimpun dana masyarakat 

dalam bentuk giro, sehingga tidak dapat menerbitkan cek dan bilyet giro. Hingga 

saat ini terdapat 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah dan 164 Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (Statistik Perbankan Syariah ; Desember 2016).  

Bank syariah merupakan bank yang dalam mekanisme kerjanya 

menggunakan sistem bagi hasil dan tidak memperkenankan penggunaan bunga. 

Oleh karena itu, sudah semestinya sistem bagi hasil menjadi sistem yang dominan 

pada perbankan syariah. namun pada realita dilapangan, penggunaan produk 

dengan mekanisme bagi hasil belum cukup tinggi dibandingkan dengan produk 

lain dengan sistem diluar mekanisme bagi hasil (Wangsawidjaya, 2012). 

Karakteristik sistem perbankan syariah yang  beroperasi berdasarkan 

prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling 

menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan 

dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai 

kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan 

spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk 

serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih 

bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel 

dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. 

Perbankan syariah diharapkan turut berkonstribusi dalam mendukung 

transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif, bernilai tambah 

tinggi dan inklusif, terutama dengan memanfaatkan bonus demografi dan prospek 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga peran perbankan syariah dapat terasa 
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signifikan bagi masyarakat. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, 

sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan 

dan perbankan syariah di dunia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam 

dunia keuangan dan perbankan islam diantara nya yaitu jumlah penduduk muslim 

Indonesia yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan dan perbankan 

syariah prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang 

relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang 

solid,  peningkatan sovereign credit rating Indonesia menjadi investment 

gradeyang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor 

keuangan  domestik, termasuk industri perbankan  syariah dan memiliki sumber 

daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi 

industri keuangan syariah. Selain itu, keunggulan struktur pengembangan 

keuangan syariah di Indonesia lainnya adalah regulatory regime yang dinilai lebih 

baik dibanding dengan negara lain. 

Dalam pengembangannya, pada tahun 2017 perbankan syariah menghadapi 

sejumlah tantangan yang harus dihadapai dengan berbagai macam langkah 

strategis. Diantara permasalahan tersebut yang pertama  ialah pertumbuhan aset 

perbankan syariah diperkirakan masih sama dengan tahun lalu sekitar 

15%. Dengan demikian pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan 

masih berkisar di angka tersebut, walaupun program sekuritisasi aset perbankan 

syariah akan dilakukan di Indonesia terhadap perbankan syariah, tampaknya, 

program ini baru jalan pada  tahun sekarang, kecuali lembaga penerbit EBA SP 

Syariah bergerak lebih cepat. Yang kedua,  di tahun 2017 akan diwarnai oleh 
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tingkat kompetisi bisnis jasa keuangan yang semakin ketat, karena sudah 

diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dimana untuk industri 

perbankan hal ini tertuang dalam ASEAN Banking Integration Framework 

(ABIF), dan yang ketiga ialah memperkuat permodalan dan skala usaha bank 

syariah. Sedangkan tantangan yang terakhir, adalah meningkatkan teknologi 

sistem keuangan syariah. (www.kompasiana.com) 

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan 

berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan 

hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan 

harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan 

produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan 

bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat 

spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, 

yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.  

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu : (1) 

produk penyaluran dana, (2) produk penghimpunan dana dan (3) produk yang 

berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabah. Produk yang 

termasuk dalam kelompok penyaluran dana ini memiliki produk pembiayaan 

dengan mekanisme dasar bagi hasil dan dikembangkan dalam beberapa produk 

yang berupa pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Meskipun prinsip dasar 

perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil, namun produk pembiayaan 

perbankan syariah masih didominasi oleh produk pembiayaan dengan akad jual 
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beli dan dikembangkan dalam beberapa produk yang berupa pembiayaan 

murabahah, salam, dan istishna. Dan ada pula  pembiayaan sewa seperti ijarah. 

Pembiayaan merupakan salah satu produk unggulan di Bank Syariah 

karena produk ini berbasis bagi hasil. Pembiayaan berbasis bagi hasil ini sangat 

diminati oleh nasabah karena kelebihannya. Baik bank syariah maupun nasabah 

secara bersama-sama menangung resiko usaha dan membagi hasil usaha 

berdasarkan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau bagi 

pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang 

disepakati sebelumnya. Pembiayaan dari bank secara langsung akan membantu 

masyarakat dalam penggunaan dana untuk kebutuhan pembiayaan yang ingin 

dilakukan. Pemberian semua pembiayaan tidak hanya dilakukan oleh pengusaha 

besar tetapi, juga dilakukan oleh semua kalangan yang membutuhkan pembiayaan 

kepada bank tersebut untuk segala kebutuhan. 

Bank-bank syariah lebih banyak menawarkan produk murabahah. 

Keunggulannya murabahah yaitu suatu sistem jual beli, dimana pihak pembeli 

karena satu dan lain hal, tidak bisa membeli langsung barang yang diperlukannya 

dari pihak penjual, sehingga ia memerlukan perantara untuk bisa membeli dan 

mendapatkannya. Si perantara biasanya menaikkan harga sekian persen dari harga  

aslinya. Produk ini kemudian menjadi bisnis yang paling popular dan disenangi 

oleh bank-bank Islam karena nyaris tanpa resiko (Fadhila, 2015: 66).  

Menurut Ascarya (2007: 81), murabahah adalah bentuk jual beli tertentu 

ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan 

biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dari tingkat 
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keuntungan (margin) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk 

persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot 

(tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama.  

Masyarakat lebih memilih produk pembiayaan murabahah, karena produk 

pembiayaan murabahah lebih mudah diterapkan. Produk pembiayaan murabahah 

tidak rumit dan mirip dengan produk pembiayaan yang sudah lama dikenal 

masyarakat di bank-bank konvensional. Sehingga lebih dari separuh pendapatan 

(profitabilitas) yang dicatat oleh bank-bank syariah sebagian besar berasal dari 

pembiayaan murabahah (Wartoyo,2013:4).  

Berbeda dengan pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah merupakan pembiayaan yang cukup rumit, berisiko tinggi dan 

membutuhkan sikap jujur dan saling percaya antara shohibul maal dengan 

mudharib. Selain itu, keuntungan yang akan diperoleh bank belum pasti, karena 

hal ini sangat bergantung pada berhasil atau tidaknya usaha yang akan dilakukan 

oleh mudharib dalam menjalankan usahanya.  

Menurut Ascarya (2011: 51), pembiayaan musyarakah merupakan kerja 

sama di mana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam 

bisnis. Dalam pembiayaan musyarakah, masing-masing pihak menyertakan 

modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan 

dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.  

Akad mudharabah adalah akad kerja sama antara shahibul maal yaitu 

pihak yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi 

mudharib. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan 
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yang dituangkan dalam kontrak. Apabila mengalami kerugian akan ditanggung 

oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si 

pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau 

kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut 

(Antonio, 2001: 95).  

Pembiayaan  musyarakah, mudharabah,  dan  murabahah  dalam jumlah  

besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank. Semakin besar 

pendapatan maka semakin besar pula bank dalam pembayaran kewajiban kepada 

pihak lain. Sehingga profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian 

aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya (Oktriani, 2012).   

Selain pembiayaan musyarakah, mudharabah, dan murabahah ada pula 

pembiayaan istishna dan ijarah yang juga berpengaruh dalam meningkatkan laba 

suatu perusahaan. Pembiayaan istishna merupakan akad jual beli dalam bentuk 

pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu 

yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). Sedangkan 

pembiayaan ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu 

barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah) 

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. (Sri 

Nurhayati, Wasilah : 2009) 

Pertumbuhan pembiayaan pada saat ini sangat pesat dan perbankan syariah 

juga terus menggenjot penyaluran pembiayaan agar mencapai target yang dibidik 

di tahun 2018. Salah satunya, PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), 

anak usaha PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) ini mencatatkan pertumbuhan 
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pembiayaan per Januari 2018 sebesar 15,11% year on year (yoy). Untuk 

pembiayaan rumah atau pembiayaan griya juga masih akan dibidik oleh BNI 

Syariah. Terutama di segmen fixed income, namun pihaknya juga akan menggarap 

pembiayaan rumah premium dengan sangat selektif. Sementara itu, PT Bank 

Syariah Mandiri (BSM) membukukan pembiayaan hingga Rp 60,69 triliun 

tumbuh 9,2% secara tahunan atau yoy sepanjang tahun 2017. Direktur Utama 

BSM Toni EB Subari menjelaskan, pertumbuhan pembiayaan tersebut utamanya 

disokong oleh realiasi penyaluran pembiayaan ke segmen ritel. Adapun, sampai 

akhir tahun 2017, pertumbuhan pembiayaan ritel BSM tercatat Rp 34,31 triliun. 

Jumlah tersebut meningkat 11,48% dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar Rp 

30,77 triliun. Pertumbuhan pembiayaan juga didorong dari segmen pembiayaan 

yakni korporasi dan komersial yang masing-masing tumbuh satu digit 5,44% dan 

5,72%. (kontan.co.id) 

Dengan adanya peningkatan pembiayaan ini dapat berpengaruh pada profit 

yang didapat oleh perbankan syariah itu sendiri. Apabila profit meningkat maka 

akan memberikan pengaruh pula pada kinerja perusahaan kearah yang lebih baik. 

Meningkatnya pembiayaan yang dilakukan Bank Umum Syariah, Unit Usaha 

Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah ini menunjukkan adanya kekuatan 

kinerja keuangan bank syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 

Kemampuan bank dalam menghasilkan profit akan bergantung pada 

kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola asset dan 

liabilities yang ada. Perbankan syariah memerlukan pengawasan kinerja yang baik 

oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan 
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suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Untuk meningkatkan 

profitabilitasnya, bank akan berusaha meningkatkan pengumpulan dana dari 

sumber dana yang tersedia disertai dengan upaya meningkatkan kualitas 

penyaluran aktiva produktif agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan atau 

kinerja keuangan bank yang baik. peningkatan profitabilitas perbankan syariah 

dengan meningkatkan dana dari sumber dana yang tersedia. Peningkatan sumber 

dana yang dilakukan ditempuh dengan menghimpun dana dimasyarakat, dana 

yang telah dihimpun oleh bank tersebut kemudian akan disalurkan kembali 

kepada nasabah. (Irmawati, 2014) 

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran – ukuran tertentu yang dapat 

mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan 

laba (Sucipto : 2003). Pengukuran kinerja keuangan bank salah satunya dilihat 

dari besarnya tingkat profitabilitas dengan menggunakan ukuran return on asset 

(ROA). 

Menurut Rivai (2006: 157), ROA berfungsi untuk mengukur efektifitas 

perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 

aktiva/assets yang dimilikinya. ROA berfungsi untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. 

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang 

dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi 

penggunaan asset. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak 

Anshori (2017), menunjukkan bahwa dari akad pembiayaan yang dijadikan model 
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variabel dalam penelitian ini, ada dua variabel yang memiliki pengaruh signifikan 

terhadap ROE, yaitu akad murabahah yang memiliki pengaruh signifikan dan 

negatif, juga akad mudharabah yang memiliki pengaruh signifikan dan positif. 

Sedangkan dua variabel lainnya yaitu musyarakah dan istishna tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap ROE. 

Penelitian yang dilakukan oleh Faperta Novianasari (2014), menunjukkan 

bahwa : 1. Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap Return 

On Asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Peningkatan maupun 

penurunan pembiayaan Mudharabah tidak mudah memberi pengaruh banyak 

kepada profitabilitas bank-bank umum syariah. 2.Pembiayaan Musyarakah tidak 

berpengaruh negatif signifikan terhadap  Return On Asset (ROA) pada bank 

umum syariah di Indonesia. Tinggi atau rendah tingkat pembiayaan musyarakah 

tidak mampu banyak menerangkan profitabilitas yang dicapai oleh bank umum 

syariah di Indonesia.3.Pembiayaan Murabahah tidakberpengaruh signifikan 

terhadapprofitabilitas yaitu return on asset (ROA) pada bank umum syariah 

diIndonesia. Peningkatan ataupenurunan pembiayaan murabahahtidak mampu 

untuk menerangkanperubahan profitabilitas yaitu return on asset (ROA) pada 

bank umumsyariah. 4.Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap profitabilitas yaitu return onasset (ROA) pada bank umum 

syariah di Indonesia. Perubahan FDR tidakakan memberikan kontribusi banyak 

terhadap peningkatan maupun penurunan ROA bank umum syariah di Indonesia. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu variabel yang 

akan digunakan adalah akad-akad dalam pembiayaan yaitu mudharabah, 
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musyarakah, murabahah, ijarah, dan istishna. Objek penelitian yang digunakan 

adalah Perbankan Syariah di indonesia seperti Bank Umum Syariah (BUS) dan 

Unit Usaha Syariah (UUS) periode pengamatan tahun 2013-2016.  

Dari latar belakang tersebut peneliti akan melakukan penelitian dengan 

judul “ Pengaruh Pembiayaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan 

Syariah Indonesia “.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka perumusan masalah yang 

dihasilkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap Return On Asset 

pada perbankan syariah di Indonesia ? 

2. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap Return On Asset  

pada perbankan syariah di Indonesia ? 

3. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap Return On Asset  

pada perbankan syariah di Indonesia ? 

4. Bagaimana pengaruh pembiayaan ijarah terhadap Return On Asset  pada 

perbankan syariah di Indonesia ? 

5. Bagaimana pengaruh pembiayaan istishna terhadap Return On Asset  pada 

perbankan syariah di Indonesia ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian jurnal yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap Return 

On Asset  pada perbankan syariah di Indonesia ? 

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap Return 

On Asset  pada perbankan syariah di Indonesia ? 

3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap Return 

On Asset  pada perbankan syariah di Indonesia ? 

4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan ijarah terhadap Return On 

Asset  pada perbankan syariah di Indonesia ? 

5. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan istishna terhadap Return On 

Asset  pada perbankan syariah di Indonesia ? 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis 

maupun praktis : 

1. Bagi penulis  

a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan 

pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya 

seputar pembiayaan perbankan syariah dan kinerjanya.  

b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khasanah ilmu 

pengetahuan dalam bentuk karya tulis ilmiah khususnya disiplin 

ilmu pengetahuan perbankan syariah. 
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2. Bagi pembaca  

a. Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh 

pembiayaan terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah 

secara luas dan detail. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, 

dijadikan bahan referensi dan acuan bagi pihak-pihak lain yang 

tertarik untuk melakukan penelitian ini dan pembahasan terhadap 

permasalahan yang sama dimasa yang akan datang. 

3. Bagi Perusahaan 

a. Sebagai evaluasi mengenai pembiayaan dan kinerja keuangan yang 

ada diperusahaan. 

b. Memberikan pemikiran berupa ide atau saran sebagai acuan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan profit agar kinerja keuangan nya 

lebih baik. 

c. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan pada 

pemecahan masalah yang dihadapi khususnya yang berkaitan 

dengan kinerja keuangan perusahaan pada masa yang akan datang 

sehingga tujuan perusahaaan dapat tercapai. 

 

1.4 Sistematika Penulisan  

Untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang 

akan dibahas pada penelitian, penulis membaginya menjadi lima bab yaitu sebagai 

berikut : 
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BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar  belakang,    rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  bab ini berisi teori – teori yang relevan dengan masalah yang ingin 

diteliti sebagai bahan dalam menganalisis masalah. Dalam bab ini 

juga menguraikan beberapa penelitian terdahulu, serta penurunan 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini berisi langkah teknis penelitian didasarkan dan 

dikembangkan berdasarkan pokok masalah utama dijelaskan dalam 

metode penelitian dengan menguraikan jenis dan sifat, populasi dan 

sampel, sumber dan jenis data, mendefinisikan operasional variabel, 

serta teknik analisis data.  

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi pembahasan pokok masalah utama melalui model 

regresi dan sub model yang kemudian dikembangkan sesuai teori 

dan acuan beberapa pokok rekomendasi. 

BAB V : PENUTUP 

  Pada bab ini merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat penulis berikan 

terkait dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.  

 


