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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebuah Negara yang 

kaya akan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya alam 

maupun sumber-sumber potensi lain yang belum dapat dimanfaatkan secara 

maksimal bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Keberagaman potensi 

budaya dan sumber daya alam yang berlimpah tersebut menjadikan Indonesia 

cukup diminati dan dikenal dimata dunia.  

Negara Indonesia tertarik mengembangkan industri pariwisata melalui 

penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 menjelaskan setiap daerah berhak dan mewajibkan untuk mengembangkan 

dan mengelola potensi daerahnya masing-masing. Pariwisata merupakan salah 

satu sektor industri dalam ekonomi yang cukup potensial untuk mendapatkan 

devisa yaitu dengan menarik wisatawan dari dalam maupun luar negeri untuk 

berkunjung sebanyak mungkin. 

Agar kewenangan-kewenangan yang telah ada pada daerah dapat 

dilaksanakan secara maksimal  dalam mengurus rumah tangganya, maka perlu 

sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semuanya 

sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka daerah harus 
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mampu menggali potensi sumber keuangan yang ada didaerahnya yang belum 

tergali, sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. 

Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan 

dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Kepariwisataan adalah 

keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi 

serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan 

Negara. 

Pengelolaan sangat penting dilakukan pada suatu objek wisata karena 

merupakan suatu perubahan keadaan kondisi yang diterapkan. Tanpa dilakukan 

pengelolaan pada suatu objek wisata maka tidak ada perkembangan dan 

perubahan yang terjadi terhadap objek tersebut. Dengan pengelolaan sektor 

kepariwisataan yang baik, sektor pariwisata mampu menciptakan lapangan kerja, 

lapangan usaha bagi masyarakat serta dapat menggerakkan perekonomian bagi 

Negara maupun daerah. 

Pengelolaan (manajemen) haruslah mengacu pada prinsip-prinsip 

pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, 

dan nilai social yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya 

serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Pengelolaan pariwisata 

harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut: 
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1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada 

kearifan lokal dan special local sense yang merefleksikan keunikan 

peninggalan budaya dan keunikan lingkungan. 

2. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang 

menjadibasis  pengembangan kawasan pariwisata. 

3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah 

budaya lokal.  

4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan 

lingkungan lokal. 

5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan 

pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi 

sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktifitas pariwisata 

tersebut jika melampaui ambang batas  (carrying capacity) lingkungan 

alam atau akseptibilitas sosial walaupun disisi lain mampu meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

Salah satu daerah di Provinsi Riau yang sangat berpotensial dalam 

mengembangkan sektor kepariwisataan adalah daerah kabupaten Bengkalis, 

mengingat daerah ini merupakan daerah yang banyak memiliki tempat wisata 

alam. Disamping letaknya strategis, kabupaten Bengkalis kaya akan objek wisata 

dan daya tarik wisata, dimana  baik wisata alam ataupun wisata buatan. Bagi 

pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan-pembangunan 

didaerah, agar tercapai dan berkesinambungan, sumber-sumber pembiayaan 

merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. 
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Dengan kewenangan yang ada, Pemerintah Daerah harus jeli dalam menggali 

potensi-potensi kekayaan daerah yang dimilikinya guna meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat membiayai pembangunan di daerah 

tersebut. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir semua daerah 

persentase PAD relatif kecil. Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh 

sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan 

peraturan perundang-undangan.   

 Ini dapat dilihat dari peraturaan daerah No. 25 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten bengkalis, yang kemudian diganti dengan peraturan daerah Nomor 24 

tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata kantor Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Bengkalis. Walaupun badan ini telah lama terbentuk, 

sebagian besar objek-objek wisata yang ada di kabupaten Bengkalis belum 

dikembangkan sesuai dengan program yang telah disusun sebelumnya. 

Objek atau daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Bengkalis 

berdasarkan jenis wisatanya yaitu : wisata alam, wisata sejarah/budaya. Untuk 

wisata alam Kabupaten Bengkalis memanfaatkan potensi pantai misalnya Pantai 

Rupat, Pantai Selat Baru, Pantai Prapat Tunggal, Pantai Parit Tiga, selain pantai 

sebagai objek wisata kabupaten bengkalis juga memiliki pusat pelatihan gajah 

sebagai objek wisata alam/fauna. Sedangkan objek wisata sejarah / budaya adalah  

bukit batu yang memiliki peninggalan sejarah kebudayaan atau adat istiadat 

bengkalis, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 1.1  Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Bengkalis 

2017 

NO 
Objek/ daya tarik wisata 

Kabupaten bengkalis 

Jenis Wisata Keterangan Perkembangan 

1 Pulau Rupat : 

1. Pantai Tanjung Medang 

2. Pantai  Teluk Rhu 

3. Pantai Tanjung Punak 

4. Pantai lapin 

5.Pantai Beting Aceh 

 

Alam 

Alam 

Alam 

Alam 

Alam 

 

Rekreasi Pantai 

Rekreasi Pantai 

Rekreasi Pantai 

Rekreasi Pantai 

Rekreasi Pantai 

 

Masih Ada 

Masih Ada 

Tidak Dikelola 

Masih Ada 

Masih Ada 

2 Pulau Bengkalis 

1. Pantai Selat Baru 

 

2. Pantai Prapat Tunggal 
 

3. Pantai Parit Tiga 

 

4. Pantai Jangkang 
 

5. Pantai Tanjung Senekip 

 

6. Mangrove Sebauk 
 

7. Taman Batu Ampar  

 

8. Masjid Istiqomah  

 

Alam 

Alam 

Alam 

Alam 

Alam 

Alam 

Buatan 

Religi 

 

Rekreasi Pantai 

Rekreasi Pantai 

Rekreasi Pantai 

Rekreasi Pantai 

Rekreasi Pantai 

Rekreasi Hutan 

Taman Bermain 

Wisata Religi 

 

Masih Ada 

Tidak Dikelola 

Masih Ada 

Tidak Ada 

Masih Ada 

Masih Ada 

Masih Ada 

Masih Ada 

3 Kec. Bukit Batu (Riau 
Daratan) 

1. Pantai Tanjung Leban 

 

2. Pantai tenggayun  
 

3. Pantai sepahat 

 

4. Bukit Batu 

 

Alam 

Alam 

Alam 

Sejarah / Budaya 

 

Rekreasi Pantai 

Rekreasi Pantai 

Rekreasi Pantai 

Peninggalan Sejarah 
datuk laksamana 

raja dilaut 

 

Tidak Dikelola 

Masih Ada 

Masih Ada 

Masih Ada 

4 Kec. Mandau (Riau Daratan)  

1. Pusat Pelatihan Gajah 

 

2. Taman Seroja  
 

3.  Sebangal 

 

Alam/faun 

Alam 

Alam 

 

Melihat atraksi 

gajah 

Taman bermani 

Taman bermani 

 

Masih Ada 

Masih Ada 

Tidak Dikelola 

Sumber : Kantor Disbudparpora Kabupaten Bengkalis 2017 
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Dari berbagai objek wisata yang ada di Kabupaten Bengkalis diatas, Pantai 

Selat Baru yang berada di pulau Bengkalis Kecamatan Bantan termasuk salah satu 

yang belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah  Kabupaten. Sedangkan 

Pantai ini memiliki potensi dalam meningkatkan PAD kedepan. Pantai Selat Baru 

yang terletak di Desa Selat Baru memang diperuntukkan bagi pengembangan 

pariwisata. Kabupaten Bengkalis. Ini sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Bengkalis 2001/2002 yang menjadikan daerah Pantai Selat Baru 

sebagai pengembangan wisata bahari. Dan ditetapkan lebih lanjut dalam renstrada 

Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan terhadap Objek 

Wisata Unggulan yaitu objek wisata yang dapat dijadikan sumber pendapatan 

daerah disamping objek wisata Pantai Rupat. Berikut ini dapat dilihat objek wisata 

yang sering dikunjungi : 

Tabel 1.2  Objek Wisata yang Sering di Kunjungi 

No Objek Wisata Lokasi 

1 Pantai Teluk Rhu Pulau Rupat 

2 Pantai Betung Aceh Pulau Rupat 

3 Pantai Selatbaru Bengkalis 

4 Pantai Lapin Pulau Rupat 

5 Pantai Tanjung Medang Pulau Rupat 

6 Pantai Tenggayun Bukit Datuk 

7 Taman Seroja Duri 

8 Bukit Datuk Peninggalan Sejarah Datuk 

Laksamana Dilaut 

Bukit Datuk 

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2017 
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Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwasannya objek wisata yang sering 

untuk dikunjungi oleh wisatawan adalah teluk rhu, pantai beting aceh, pantai 

selatbaru, pantai lapin, pantai tanjung medang, pantai tenggayun, taman seroja dan 

datuk laksamana dilaut.  

Kecamatan bantan memiliki bermacam-macam sarana sosial dan budaya 

yang telah dibangunsebelumnyaoleh pemerintah setempat. Berbagai sarana sosial 

dan budaya dikecamatan bantan tersebut dapat dilihat dari pembangunan 

pariwisata dan kesehatan semua ini dapat kita lihat pada table dibawah ini 

Tabel 1.3  Sarana Sosial dan Budaya di Kecamatan Bantan Kabupaten 

Bengkalis 

Jumlah 

Komponen 

Pariwisata, 

Kebudayaa, 

Kesenian 

Jumlah Jumlah 
Jang

kang 

Ban

tan 
Tua 

Selat 

Baru 

Bantan 

Tengan 

Bantan 

Air 

Muntai Teluk 

Pambang 

Kembang 

Luar 
Teluk 

Lancar 

Taman    1       1 

Pantai  1 - 1 1 3 - 1 2 1 10 

Jumlah grup 

kompang 

9 11 21 17 12 5 11 5 5 97 

Jumlah grup 

rebana 

3 9 33 19 12 4 10 6 2 98 

Jumlah grup 

zapin 

- 2 1 - 1 2 1 1 2 10 

Jumlah grup 

marhaban 

4 4 19 2 9 5 10 5 7 65 

Jumlah grup 

band 

- - - 4 - - 1 - - 5 

Jumlah grup 

reog 

1 - 4 2 3 - - - - 10 

Orkes 

melayu 

- 1 2 - - - - - - 3 

Sanggar 

kesenian 

- 2 - 3 - - - - - 5 

Sumber : Kantor Camat Bantan, 2017. 
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Dari table diatas dapat dilihat bahwa kecamatan bantan memiliki beraneka 

ragam sarana pariwisata, kebudayaan dan kesenian. Sarana pariwisata tersebut 

sebagian besar terdapat didesa selatbarudengan jumlah 82 komponen pariwisata 

dan kesenian. Ssedangkan paling sedikit adalahdesa muntai yaitu sebanyak 16 

komponen pariwisata, kebudayaan dan kesenian. 

Tabel 1.4.  Fasilitas Objek Wisata Pantai Selat Baru di Kecamatan 

Bantan  2017 
No Fasilitas Jumlah Keterangan 

1 Fasilitas Umum 

1. Bangunan Permanen 

 

2. Warung  

 

8 

47 

 

8 bangunan  permanen (3 buka),  

Sekitar 47 buah warung tepi pantai, hanya 

sekitar 15 warung buka setiap hari kecuali hari 

libur dan perayaan. 

2 WC Umum 

1. Toilet 

 

2. Tempat Bilas 

 

2 

2 

 

Memiliki 4 buah WC dan tempat bilas. 
Kondisi WC kurang bagus sedangkan tempat 

bilas tidak berfungsi sebagaimana fungsinya 

3 Taman Rekreasi 

1. Pesanggahan  

 

2. Rumah Souvenir 
 

3. Payung dan Tempat Duduk 

 

4. Ayunan dan Jungkitan 

 

2 

1 

7 

4 

 

Pantai Selat Baru memiliki 2 pesanggahan, 1 

rumah souvenir, 7 buah payung dan tempat 

duduk, 4 ayunan dan jungkitan, kondisi 
sebagian fasilitas di atas sebagian besar rusak 

dan kurang terpelihara. 

Sumber : UPT Pengelolaan Wisata Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis   

                 2017 

Dari penjelasan diatas, prasarana dan sarana umum yang telah ada di 

kawasan Pantai Selat Baru sangat mendukung. Pengelolaanan potensi pariwisata 

serta penanganan secara professional dan serius diharapkan akan meningkatkan  

jumlah arus wisatawan yang berkunjung ke Pantai Selat Baru. Walaupun tujuan 

pengelolaan objek wisata ini targetnya wisata domestik namun jika jumlah 

wisatawan meningkat maka bukan tidak mungkin peningkatan jumlah wisatawan 
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akan memberikan ruang atau luang bagi sektor pariwisata ini memberikan 

kontribusi dalam PAD tahun-tahun mendatang. tidak hanya itu kekurangnya, 

fasilitas untuk berwudhu’ memang sudah sudah disiapkan, namun tidak maksimal 

dan tidak tertata dengan baik. Akses jalan mau ke tempat shalat atau wudhu’ tidak 

dibangun, akibatnya mereka yang ingin berwudhu’ dan mandi air bersih setelah 

bermain pantai harus melewati lorong becek. 

Walaupun kondisi dari Pantai Selat Baru memiliki berbagai kekurangan 

dalam memberikan pelayanan bagi para pengunjung, karena objek wisata ini satu-

satunya yang menjadi andalan objek wisata masyarakat Bengkalis dan sekitarnya, 

pantai ini tetap dikunjungi para pengunjung seperti yang dapat kita lihat pada 

tabel dibawah : 

Tabel 1.5.  Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung Ke Pantai Selat Baru Di        

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis  2017 

No  Hari Jumlah Wisatawan Per Hari 

1 Senin – Sabtu 50 – 100 Orang 

2 Minggu Atau Libur Perayaan 300 – 400 Orang 

3 Acara Kegiatan Atau Hiburan Band 3000 – 4000 Orang 

Sumber :UPT Pengelolaan Wisata Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis    

2017 

 

Dilihat dari tabel 1.3 diatas, perkembangan jumlah arus wisatawan sangat 

lah banyak. mengingat kondisi daerah Pantai Selat Baru masih tergolong 

minimnya fasilitas pendukung yang tersedia. Potensi untuk terjadinya peningkatan 



10 

 

arus wisatawan sangat terbuka dengan adanya usaha pengeloaan yang bagus, 

dengan melihat potensi yang ada didaerah tersebut. Terjadinya peningkatan 

jumlah arus wisatawan jelas mempengaruhi tingkat minat wisatawan. 

Adapun program pengembangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda 

dan Olahraga dapat kita lihat pada table dibawah : 

Tabel 1.6  Program Pengembangan Pariwisata, kebudayaan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Bengkalis 2013-2017 

No Program Kegiatan Jenis Kegiatan Pelaksanaan 

1 Program 

pengembangan 

tempat tujuan 

pariwisata, objek 

wisata utama desa 

selatbaru 

1. Pengembangan paket wisata 

unggulan seperti melakukan 

promosi untuk datang ke objek 

wisata tersebut. 

2. Pemeliharaan sarana atau 

prasarana objek Pariwisata 

Kecamatan Bantan seperti 

melakukan pemeriksaan 

fasilitas, memperbaiki fasilitas 

yang rusak dan lain 

sebagainya. 

3. Penunjang pemeliharaan 

Pantai Selatbaru seperti 

melakukan pembersihan area 

pantai, menyediakan tempat 

sampah disetiap tempat 

istirahat dan lain sebagainya. 

4. Pengembangan daerah tujuan 

wisata Kecamatan Bantan 

khususnya Desa Selatbaru 

seperti memperbaiki akses 

menuju objek wisata.  

Tidak 

Berjalan 

 

 

Berjalan  

 

 

 

 

 

 

Tidak 

Berjalan  

 

 

 

 

Berjalan  

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2017. 

Dari keseluruhan program yang telah direncanakan diatas hanya program 

Pemeliharaan sarana atau prasarana objek Pariwisata Kecamatan Bantan dan  

Pengembangan daerah tujuan wisata Kecamatan Bantan khususnya Desa 

Selatbaru yang baru berjalan sedangkan masih banyak program-program yang 
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belum berjalan seperti Pengembangan paket wisata unggulan dan Penunjang 

pemeliharaan Pantai Selatbaru. 

Menurut sumber berita (Bengkalis,utusanriau.com) pembangunan Pantai 

Selat Baru lima tahun terakhir, tidak ada perubahan signifikan, bahkan 

menurutnya perubahan, dipantai pasir bercampur lumpur yang berhadapan 

langsung dengan Selat Melaka itu, hanya hanya tulisan pantai selatbaru di sisi kiri 

pantai tersebut. Tempat pengunjung bermain atau berteduh saat berkunjung ke 

pantai yang dibangun itupun kondisinya sudah banyak yang rusak. Kawasan 

tempat-tempat santai tidak terawat, terendam saat pasar keling dan hujan lebat. 

Antrian panjang sekitar 3,5 KM terjadi di pintu masuk kawasan pantai, akses jalan 

yang sangat-sangat minim (kecil, red) membuat para pengunjung saling 

berdesakan dan ingin mendahului, fasilitas pantai Selatbaru memang masih jauh 

dari memadai, tak heran jika banyak kalangan yang teheran-heran sambil berfikir 

begitu sulitkah membangun kawasan pantai Selatbaru dengan APBD yang begitu 

besar. 

Adapun gejala-gejala yang masih terlihat dalam pengelolaan objek wisata 

pantai selat baru ini adalah : 

1. Masih kurangnya pemanfaatan lahan parkiran 

2. Tiket masuk yang diterapkan hanya di waktu tertentu saja. 

3. Kurangnya promosi dari dinas pariwisata, kebudayaan dan olahraga kabupaten 

bengkalis terhadap objek wisata yang ada di pantai selat baru. 

Dari latar belakang permasalahan  yang telah dijelaskan diatas, maka 

penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “Analisis Peran Dinas 
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Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis 

Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Selat Baru Di Kecamatan Bantan”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Melihat gejala-gejala yang ada, maka penulis ingin mengangkat 

permasalahan tersebut menjadi fokus utama dari kajian ini adalah : 

1. Bagaimana peran dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga 

dalam pengelolaan objek wisata pantai Selat Baru di Kecamatan 

Bantan Kabupaten Bengkalis ? 

2. Apa saja faktor penyebab Kurangnya Perhatian Pemerintah Kabupaten 

Bengkalis dalam Mengembangkan Objek Pariwisata Pantai Selat 

Baru? 

1.3.  Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dinas pariwisata, kebudayaan, 

pemuda dan olahraga dalam pengelolaan objek wisata pantai Selat 

Baru di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. 

2. Untuk mengetahui apa saja Faktor Penyebab Kurangnya Perhatian 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam Mengembangkan 

Objek Pariwisata Pantai Selat Baru. 
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1.4.  Manfaat Penelitian  

Dari tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas maka manfaat 

penelititian ini adalah  : 

1. Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta 

menganalisis terhadap peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda 

dan Olahraga dalam pengelolaan objek wisata pantai Selat Baru 

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. 

2. Bagi peneliti, adanya penelitian ini dapat menjadi wadah untuk 

menuangkan ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama 

mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bagi instansi pemerintah memberikan informasi yang dapat dijadikan 

acuan pengambilan keputusan terutama dalam permasalahan social 

mengenai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam 

pengelolaan objek wisata pantai Selat Baru di Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis. 

4. Menambah daftar kepustakaan Universitas dan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial serta juga dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian yang sejenis. 

5. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang 

pengimplementasian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 
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1.5.  Sistematika Penulisan 

Dalam memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian perlu 

dikemukakan garis besar pembahasan melalui skripsi 

Bab I  : Pendahuluan 

Pada bab ini membahas dan menguraikan tentang empat sub bab 

yaitu latar belakang masalah, perumusn masalah, tujuan 

penelitian, manfaat  penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II  : Landasan Teori 

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan 

dengan pembahasan yang akan peneliti lakukan.  

 

Bab III : Metode Penelitian 

Dalam bab ini dikemukakan meteodologi penelitian yang meliputi 

lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumberdaya metode 

pengumpulan data, populasi dan sampel serta metode analisis. 

Bab IV  : Gambaran Umum Objek Penelitian  

Dalam  bab ini diuraikan meliputi sejarah, objek penelitin dan 

aktifitas    objek penelitian. 

Bab V : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

    Pada bab ini meliputi jawaban tujuan penelitian. 

Bab VI : Akhir 

  Pada bab ini meliputi daftar pustaka 


