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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Islam sebagai agama samawi yang terakhir, yang diturunkan oleh Allah SWT 

untuk mengatur kehidupan manusia, mempunyai karakteristik yang banyak berbeda 

dengan agamawi sebelumnya yang diturunkan kepada Rasul-Rasul terdahulu, seperti 

yang diturunkan kepada Adam AS, Musa AS, Daud AS, Isa AS, dan lainnya. Sebagai 

agama terakhir, maka Islam telah mengatur dari yang bersifat filosofis, sistemik, 

maupun sampai pada aturan praktis, seperti ketentuan zakat, waris, nikah, dll. Hal ini 

dapat dipahami secara akal sehat, sebagai agama terakhir maka Allah SWT harus 

membuat ketentuan yang lengkap dan menyeluruh untuk mengatur kehidupan 

manusia agar hidupnya nanti bahagia dunia dan akhirat. Periode menjelang akhir 

zaman, kehidupan manusia semakin komplek dan rumit sehingga Allah SWT pastilah 

sudah mengetahui akan kebutuhan manusia agar selamat hidupnya di dunia dan di 

akhirat nanti. Berbeda dengan agama yang turun sebelumnya, ia diturunkan sesuai 

dengan zamannya yang belum begitu rumit dan komplek seperti kehidupan di akhir 

zaman, sehingga ketentuan-ketentuan dalam kitab suci juga belum sesempurna 

dengan kitab suci terakhir yaitu Al Qur‘anul Karim. Dalam Al Qur‘an sudah lengkap 

dan menyeluruh mengatur kehidupan manusia yang terkait dengan hubungan manusia 

dengan Allah (hablumminAllah) dan hubungan manusia dengan manusia lain dan 

makhluk ciptaan Allah lainnya (hablumminannas). Al Qur‘an, sebagai wahyu Allah 
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kepada nabi besar Muhammad SAW, telah dipersiapkan untuk mengatur kehidupan 

manusia yang menjangkau tidak saja sampai pada akhir zaman (kiyamat) tetapi lebih 

jauh dari itu, yaitu sampai menuju kehidupan kekal abadi (akhirat). 

Walaupun demikian dewasa, ini masih ada, kalau tidak di katakan banyak 

yang berpendapat dan beranggapan bahwa Islam adalah agama yag hanya mengatur 

bagaimana umat Islam beribadah kepada tuhannya saja, yaitu urusan sholat belaka. 

Bahkan, yang telah memojokkan lagi bahwa Islam adalah penghambat kemajuan 

pembangunan. Yang jelas, ini adalah satu bentuk ketidaktahuan dan kesalah pahaman 

tentang memahami Islam secara menyeluruh. Seharusnya, sebelum mereka 

berpendapat terlebih dahulu pelajari secara objektif dan netral, tidak berdasar 

prasangka, kecurigaan dan ketakutan, dengan demikian pendapat mereka objektif 

berdasarkan hasil penelitian yang yang dapat di pertanggung jawabkan. Tidak jarang 

para peneliti non-muslim yang meneliti tentang Al Qur’an secara objektif, akhirnya 

berkesimpulan bahwa Al Qur’an adalah wahyu dari Tuhan Yang Maha benar, yang 

isinya tidak ada yang salah, yang ada adalah banyak ayat yang tidak dapat di jangkau 

oleh akar pikir manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi sampai saat ini. Salah 

satu nya adalah kisah mengenai Isra’ dan Mi’raj nabi besar Muhammad SAW, 

perjalanan nabi dari Makkah ke masjidil Aqsha langsung naik menghadap Allah 

sampai ke sidratul muntaha’ hanya dalam waktu satu malam, yang jaraknya bila di 

ukur dengan perjalanan manusia biasa adalah lebih dari ribuan tahun cahaya. Kisah 

Isra’ dan Mi’raj ini sampai sekarang belum ada manusia lain yang bisa melakukannya 
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serta dengan perjalanan nabi tersebut. Masih banyak contoh ayat Al Qur’an yang 

belum bisa dipahami oleh akal manusia dan itu bukan suatu kesalahan Al Qur’an, 

tetap sebagai kebenaran Allah SWT, hanya manusia terbatas kemampuan untuk 

memahaminya. 

Di samping itu, pendapat orang banyak yang di dasarkan pada kepentingan, 

seperti kepentingan politik, ekonomi, sehingga berpendapat secara netral sehingga 

bisa timbul tuduhan bahwa Al Qur’an sudah tidak sesuai dengan zaman, penghambat 

kemajuan ekonomi, bahkan ada yang berpendapat Islam sebagai penghambat 

kreatifitas manusia. Itulah pendapat yang di dorong oleh nafsu syaithan, angkara 

murka, kecongkakan, hidonisme, dan pemujaan terhadap kepuasan materialis. Jadi, 

sesungguhnya sesungguhnya Al Qur‘an atau Islam tidak seperti yang mereka 

gambarkan dan sangkakan.Islam adalah agama yang lengkap dan berlaku universal 

seluruh alam semesta. 

 Islam sebagai agama dan pandangan hidup yang komprehensif atau lengkap, 

menyeluruh (kaffah) dapat di tunjukkan dengan ayat-ayat Al Qur’an yang apabila di 

kelompokkan akan mengatur di antaranya, tentang hal-hal berikut ini (Abu Bakr Jabir 

Al-Jazairi, 2001, dalam Wiyono, 2006). (a) Aqidah (masalah ke Tuhanan dalam 

Islam), yaitu iman kepada Allah SWT, beriman kepada rububiyah Allah terhadap 

segala hal, beriman kepada ke tuhanan Allah, beriman kepada nama-nama Allah dan 

sifat-sifat-nya, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, 

beriman kepada al-qur‘anulkarim, beriman kepada rosul-rosul, beriman kepada 
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risalah Muhammad SAW, beriman kepada hari akhir, beriman kepada siksa kubur 

dan kenikmatannya, beriman kepada qadha‘ dan qadar, tauhid ibadah, al-wasilah 

(perantaraan), wali-wali Allah beserta karomah-karomah mereka dan wali-wali 

syetan beserta kesesatan-kesesatan mereka, beriman kepada kewajiban amar ma‘ruf 

nahi mungkar dan kode etiknya, beriman kepada kewajiban mencintai sahabat-

sahabat rosulullah, keutamaan mereka, hormat pada imam-imam Islam, dan taat 

kepada pemimpin kaum muslimin. (b) etika, yang dikelompokkan menjadi: etika 

niat, etika terhadap Allah SWT, etika terhadap Al Qur‘an, etika terhadap rasulullah 

saw, etika terhadap diri sendiri, etika terhadap manusia, etika ukhuwah karena Allah, 

mencintai karena-nya, dan benci karena-nya, etika duduk dan ruang pertemuan, etika 

makan dan minum, etika bertamu, etika bepergian, etika berpakaian, etika sifat-sifat 

fitrah, etika tidur. (c) akhlaq, yang dikelompokkan menjadi: akhlak yang baik, 

akhlak sabar dan bertahan terhadap gangguan, akhlak bertawakal kepada Allah SWT 

dan percaya diri, itsar dan cinta kebaikan, akhlak adil dan pertengahan, akhlak 

penyayang, akhlak berbuat baik, akhlak benar, akhlak dermawan, akhlak tawadlu‘ 

dan keburukan sombong, akhlak-akhlak tercela. (d) ibadah, meliputi : thaharah 

(bersuci), etika buang air, wudlu, mandi, tayammum, mengusap atas sepatu dan 

pembalut luka, hukum haid dan nifas, shalat, hukum-hukum sekitar jenazah, zakat, 

puasa, haji dan umrah, mengunjungi masjid nabawi dan mengucapkan salam kepada 

rasulullah saw di makamnya, hewan kurban dan aqiqah. (e) muamalah, yang 

meliputi: jihad, jual-beli, beberapa akad, beberapa hukum, nikah, talak, ruju‟ , 
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khulu‟ , li‟ an, ila‟ , dhihar, iddah, nafkah, dan hadhanah, warisan dan hukum-

hukumnya, sumpah dan nazar, dzakat, shaid, tha‟ am dan syarab, jinayat-jinayat dan 

hukum-hukumnya, had-had, hukum-hukum qadha‟  dan syahadat (kesaksian), ar-

roqiq.  

Disamping Islam mengatur 5 (lima) kelompok di atas, Islam juga memberikan 

dasar-dasar pengaturan tentang politik-kenegaraan, ekonomi, perdagangan dan 

keuangan, keilmuan, teknologi, dan lainnya yang pengembangannya di bawah 

kelompok muamalah (E-book Slamet Wiyono : 6). 

Islam adalah agama yang sempurna yang membawa aturan yang berinteraksi 

(muamalah) antara sang khaliq dan makhluk melalui ritual ibadah yang dapat 

mensucikan jiwa dan menjernihkan hati. Islam juga mengatur interaksi antar sesame 

manusia, seperti jual beli, nikah, warisan, hudud (hukuman) dan jenis muamalah 

lainnya. Sehingga manusia dapat hidup dalam ikatan tali persaudaraan, suasana aman, 

adil dalam naungan kasih sayang (Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-

Tuwaijiri,2007; 878). 

Salah satu contoh muamalah atau hubungan antar manusia yaitu jual beli. Jual 

beli dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu ju·al be·li I persetujuan saling 

mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai 

pihak yg membayar harga barang yg dijual; 2 menjual dan membeli: pekerjaanny-

valuta asing, ber·ju·al be·li bermata pencaharian menjual dan membeli barang-

barang berdagang, men·ju·al·be·li· memperjualbelikan; mem·per·ju·al·be·li·kan 



6 
 

menjual dan membeli sesuatu; memperdagangkan: dilarang ~ senjata api. (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia: edisi baru, 2008; 413). 

  Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini 

didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa’ Ayat 29 yang 

berbunyi (Alquran dan terjemahannya). 

ِمنُكمۡۚ  ِٖإّلٓا َأن َتُكوَنِتَجَٰرًة َعن َتَراض ٲّلَۡبِٰطِلَنُكم ِبَءاَمُنوْا َّلا َتأُۡكُلٓوْا َأمَۡوَّٰلُكم َبيۡ َيَٰٓأُيَهاٱَّلِذيَن

٩٢ 

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara 

kamu dengan cara yang batil melainkan dengan cara jual beli, suka sama 

suka diantara kamu”. (Qs. An-Nisa : 29). 

  Dalil di atas menegaskan hukum jual beli dibolehkan dengan berbagai ragam 

bentuknya asalkan terpenuhi syarat dan juga rukunnya. Di lihat dari aspek hukum, 

jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang di larang oleh syara’ (Ahmad Wardi 

Muslich,2010: 177). Jual beli merupakan transaksi yang tidak bisa dihindari saat ini 

untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan hidup, baik pribadi maupun masyarakat. 

  Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam dengan cara berdagang, 

beliau telah memulai pengalaman dagang sejak berusia dua belas tahun (Ahmad 

Mujahidin,2007; 157), yaitu ketika diajak pamannya Abu Thalib berdagang ke Negeri 

Syam. Beliau juga seorang pedagang profesioanal yang selalu menjunjung tinggi 

kejujuran (P3EI UII Yogyakarta,2008;302). Bangsa arab sudah berpengalaman 

selama tidak lebih dari ratusan tahun dalam beraktivitas ekonomi jalur perdagangan 

bangsa Arab ketika itu berbentang dari Yaman sampai kedaerah-daerah militer, 
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ajaran Islam sendiri di wahyukan melalui nabi Muhammad SAW, seorang yang 

terakhir dari keluarga pedagang. Muhammad menikah dengan saudagar (Siti 

Khadijah) dan beliau melakukan perjalanan bisnis sampai ke Syiria (Kafilah). 

  Menurut Rasulullah SAW usaha perdagangan yang sangat strategis bila 

dibandingkan dengan usaha-usaha lain, sebagaimana beliau mengatakan bahwa 

sesungguhnya di dunia perdagangan itu Sembilan dari sepuluh pintu rezki. 

Maksudnya, Allah membuka sepuluh pintu bagi semua manusia untuk mendapatkan 

harta, dan Sembilan diantaranya ada pada pintu dagang. Secara simple dapat 

dipahami bahwa kelebihannya bisa dalam arti kuantitatif, sebab Rasulullah SAW 

melakukan aktifitasnya dalam bidang ini bila dikaji lebih mengacu pada makna 

kualitatif, artinya posisi strategi dari usaha perdagangan itu terletak pada banyaknya 

kesempatan untuk melakukan kebajikan, sejajar dengan peluang untuk melakukan 

kecurangan didalamnya (Dakhil bin Ghunaim al-Awwad,2005; 41). 

  Dalam Islam persaingan usaha tidaklah dilarang, Allah SWT memerintahkan 

kepada segenap hamba-Nya untuk senantiasa berusaha dengan adil dan ikhlas. Adil 

merupakan kunci kesuksesan yang di ibaratkan sebagai modal. Sedangkan sikap 

ikhlas akan mendatangkan kesuksesan dan kebahagiaan sebagai labanya (Dakhil bin 

Ghunaim al-Awwad,2005; 40). 
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  Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli jujur, yag tidak 

curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan (Muhammad Syaf’i 

Antonio,2007; 109). 

  Salah satu bentuk jual beli yang sesuai dengan syariah adalah jual beli 

Istishna’ yaitu akad penjualan antara al-mustashni (pembeli) dan as-shani (produsen 

yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi 

produsen untuk membuat atau mengadakan al-mashnu’ (barang pesanan) sesuai 

spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. 

Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan atau ditangguhkan 

sampai jangka waktu tertentu (PAPSI,2003; 47). 

  Transaksi istishna’ ini hukumnya boleh (jawaz) dan telah dilakukan oleh 

masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya 

(Adiwarman A. Karim,2014; 125). Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak 

semua orang yang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya 

kadang-kadang berada ditangan orang lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manusia 

tempat berhajat kepada satu sama lainnya, baik yang menyangkut hubungan sosial, 

ekonomi dan sebagainya. 

  Istishna’ berarti minta dibuatkan / dipesan. Akad yang mengandung tuntutan 

agar tukang / ahli (shani) membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri yang khusus. 

Dengan demikian, istishna’ adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, 
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dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan pembayaran 

dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Untuk keadaan sekarang, istishna’ 

dapat diterapkan dengan melakukan pemesanan barang dari pabrik, baik dalam skala 

besar maupun kecil. Dengan demikian, dalam istishna’ bahan dan tenaga dari 

produsen, sedangkan konsumen hanya memesan sesuai dengan kehendaknya 

(Fathurrahman Djamil,2012: 143). 

  Fathurrahman Djamil (2012: 144). Istishna’ itu adalah menjual barang yang 

dibuat sesuai pesanan. Rukun jual beli istishna’ ada 4 (empat) yaitu: 

a. Pemesan (mustashni’) 

b. Penjual atau pembuat (shani’) 

c. Barang (mashnu’) 

d. Pernyataan kesepakatan (shighat ijab qabul).  

  Dalam sejarah dunia membuktikan bahwa manusia harus hidup berekonomi di 

dunia ini adalah sifat dasar manusia, karena manusia dalam keperluan hidup saling 

bergantung satu sama lain. Ada tiga kebutuhan pokok (primer) manusia yang tidak 

mungkin di abaikan yaitu sandang, pangan dan papan. 

  Salah satu contoh jual beli istishna’ pada masa sekarang yang sedang 

berkembang adalah pada usaha pembuat teralis yang terdapat di Kecamatan Kampar 

Utara. Teralis adalah satu bagian yang terpenting dengan konstribusi rumah, dengan 

demikian teralis tidak bisa di hapuskan dari kehidupan manusia, saat ini kebutuhan 
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masyarakat akan rumah semakin meningkat, sebagai kebutuhan kepada teralis juga 

semakin tinggi. Usaha teralis merupakan usaha penunjang sektor perumahan yang 

dapat menyerap sejumlah tenaga kerja yang terlatih dan paham, dalam proses 

pembuatannya. Sebab, di samping memakan waktu yang agak lama, model dan 

peralatan yang di perlukan rumah ini juga spesial (Ujang pembuat teralis, (UJANG 

TERALIS) wawancara Rabu, 22 Februari 2017, Jam 09.00 Wib). 

  Apabila pengrajin telah menghasilkan produk, maka pengrajin tersebut harus 

berusaha memasarkannya. Untuk tujuan ini produk harus bisa memenuhi standar 

pasar. Oleh karena itu usaha teralis harus dilakukan dengan baik dan profesional 

sejak proses pembuatan sampai pemasarannya, sehingga tidak menimbulkan kerugian 

(Ahmad pembuat teralis, (AHMAD TERALIS) wawancara Rabu, 22 Februari 2017, 

Jam 10.00 Wib). Pengusaha harus membuat produk sesuai yang di inginkan 

konsumen, sehingga dengan meningkatnya pembangunan rumah usaha teralis turut 

berkembang dengan kompetisi yang sehat yang membawa dampak positif bagi 

konsumen atau produsen karena produk teralis mudah diperoleh di pasaran dengan 

harga yang kompetitif. Dengan demikian usaha ini merupakan suatu tantangan 

ekonomi yang harus dihadapi dengan manajemen usaha yang baik. Maka harus 

diupayakan adanya poin keunggulan demi menarik minat konsumen. Diantaranya 

dengan kemudahan transaksi, selain kualitas produk, ini tak jarang timbul persaingan 

yang tidak sehat di antara sesama usaha. 
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Pada usaha pembuatan teralis ini yang khususnya di Kecamatan Kampar 

Utara, yang dalam penjualannya memakai sistem jual beli istishna’ yaitu menjual 

barang sesuai dengan pesanan dari pembeli, dimana pembayarannya boleh dilakukan 

di awal, pertengahan atau di akhir. Dalam usaha ini penjual dan pembeli melakukan 

akad, sebagaimana barang yang di perjualbelikan itu belum ada, dan akan diproduksi 

setelah keduanya melakukan kesepakatan. Untuk pembayarannya dan pengambilan 

barangnya juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Ujang, pemilik usaha teralis (UTAMA TERALIS, Observasi, 1 Januari 2017, Jam 

10.30 Wib). 

 Proses jual beli pesanan  barang ini terkadang sering terjadi komplain dari 

pembeli atau pemesan setelah barang telah jadi. Dikarenakan di dalam pesanannya 

sering terjadi kesalahan dan ketidak puasan bagi pelanggan / pembeli. Hal ini 

disebabkan karena tidak sesuai barang yang dipesan oleh pelanggan dengan bentuk 

dan kriteria yang diinginkan, ada barang tidak sesuai pesanan dan ada juga barang 

yang kita pesan cacat atau modelnya yang tidak sesuai, dan masalah waktu yaitu 

terlambatnya penyelesaian barang pesanan yang di pesan oleh pelanggan. 

 Karena pihak pemilik usaha pembuat teralis sering terlambat dalam 

menyelesaikan barang pesanan. Sedangkan sewaktu barang dipesan pihak usaha 

pembuat teralis menjanjikan kalau pesanan tersebut akan selesai dalam waktu yang 

singkat, namun kenyataannya tidak, dengan alasan bahwa pesanan terlalu banyak, 

sedangkan sebelumnya, pihak pemilik usaha pembuat teralis sudah menjanjikan kalau 
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pesanan akan selesai pada hari yang telah ditentukan dan ada juga barang yang 

diterima tidak sesuai pesanan. Dalam hal ini otomatis pihak pemesan akan dirugikan 

karena sudah menunggu lama, otomatis konsumen yang memesan barang tersebut 

akan kecewa karena produsen dianggap tidak tepat janji. 

 Sejumlah penelitian yang meneliti tentang implementasi jual beli akad 

istishna berhasil dikumpulkan, penelitian yang dilakukan oleh Erni Suryani (2015), 

yang menganilisis implementasi istishna’ pada usaha Yuni catering di desa Kijang 

Jaya di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan hasil yaitu ada beberapa 

hal yang belum sesuai dengan akad seperti keterlambatan pembayaran pesanan yang 

dilakukan oleh pembeli, dan ketidaksesuaian pesanan yang diterima oleh pihak 

pembeli, namun dalam hal ini terdapat hak khiyar yaitu memilih untuk melanjutkan 

atau membatalkan akad. 

 Nora Liza (2012), yang menganalisis istishna’ dalam perspektif ekonomi 

Islam dan relevansinya dengan praktek di zaman modern (studi kasus pada usaha 

pandai besi di desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya) hasilnya menunjukkan bahwa 

keterlambatan dalam penyelesaian barang pesanan dan ditemukannya barang yang 

cacat dan tidak sesuainya barang yang dipesan dengan barang yang diterima. 

 Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Frecles (2015) dengan judul 

penerapan jual beli istishna’ pada produk usaha pembuatan pot bunga di desa Muara 

Uwai ditinjau menurut ekonomi Islam hasilnya yaitu dalam penerapan jual beli 

Istishna’ pada usaha pembuatan pot bunga di desa Muara Uwai, terdapat beberapa 
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perbedaan antara konsep serta penerapan yang terjadi di lapangan, sehingga 

menimbulkan permasalahan yang tidak sesuai antara akad yang telah disepakati pada 

awal perjanjian. Di antara permasalahan yang terjadi adalah adanya keterlambatan 

dalam pembuatan pot bunga yang dilakukan oleh pemilik usaha serta adanya ketidak 

sesuain bentuk dan kualitas pot bunga yang telah di inginkan oleh pemesan pot 

bunga.  

 Jadi disini terlihat jelas bahwa adanya pihak-pihak yang dirugikan, 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Istishna’ Dan 

Perlakuan Akuntansi Pada Usaha Teralis (Study Kasus Pada Usaha Pembuat 

Teralis Di Kecamatan Kampar Utara)”. 

1.2 Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah 

yang akan diteliti, maka dalam hal ini yang menjadi batasan masalah adalah: konsep 

akad istishna’ dan perlakuan akuntansi dengan kasus usaha pembuat teralis di 

Kecamatan Kampar Utara. 
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1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi Akad Istishna pada usaha pembuat teralis di 

Kecamatan Kampar Utara? 

2. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap implementasi Akad Istishna’ pada 

usaha pembuat teralis di Kecamatan Kampar Utara. 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Akad Istishna’ pada usaha 

pembuatan teralis di Kecamatan Kampar Utara. 

b. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap implementasi 

Akad istishna’ pada usaha pembuat teralis di Kecamatan Kampar Utara. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Akademis / penulis sendiri 

Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan 

memperluas ilmu pengetahuan penulis. 

b. Praktisi / tempat penelitian 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan masukan 

kepada pihak - pihak yang terkait dalam bidang teralis 

c. Riset selanjutnya 

Hasil yang diperoleh dapat dijadikan acuan bagi peneliti di masa yang akan 

mendatang yang tertarik. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini maka penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI  

Bab ini terdiri dari telaah teori, penelitian terdahulu dan kerangka 

pemikiran 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari desain penelitian, lokasi penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data 

dan metode analisis. 

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum objek penelitian. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 


