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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan dan perkembangan perekonomian, khususnya dibidang 

perindustrian dan perdagangan nasional, telah menghasilkan berbagai variasi 

barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.  Di samping itu, globalisasi dan 

perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan 

informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa 

dalam melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa 

yang ditawarkan bervariasi, baik produksi yang berasal dari dalam negeri maupun 

luar negeri, dan dalam upaya melengkapi kebutuhan masyarakat terhadap suatu 

barang, maka dalam praktiknya perdagangan dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu ekspor dan impor. Perdagangan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan 

barang dari daerah pabean, sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang 

ke dalam daerah pabean. 

Impor merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri. Impor yang dilakukan oleh pemerintah 

hampir masuk kesegala sektor, baik itu sektor sandang, pangan maupun industri. 

Namun, pada zaman modern ini kebutuhan manusia semakin beragam. Tingkat 

kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan terus menerus mengalami 

progres mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam hal menentukan mana 

kebutuhan primer dan yang mana kebutuhan sekunder. Kebutuhan akan 
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penghargaan diri dengan gambaran barang yang dibeli tersebut berstatus yaitu 

pakaian, namun kualitas dan merk pakaian menjadi acuan adanya dorongan untuk 

mendapatkan kebutuhan penghargaan diri di kalangannya. Semua orang dalam 

suatu masyarakat menginginkan suatu kehidupan yang stabil dan bernilai tinggi  

demi penghargaan dan penghormatan baik dari dalam diri sendiri maupun dari 

orang lain. Keinginan berbelanja merupakan bangkitnya budaya konsumen yang 

dicirikan dengan penigkatan budaya hidup (life style). 

Pakaian bekas merupakan salah satu target masyarakat untuk mendapat style 

yang berbeda dengan yang lain, karena kebanyakan pakaian bekas mempunyai 

merk ternama di luar negeri dan model pakaian yang tidak pasaran. Di sisi lain 

pakaian bekas ini tidak terlalu mahal sehingga dapat menghemat pengeluaran. 

Pakaian bekas adalah pakaian yang sudah pernah dipakai sebelumnya. Pakaian 

bekas ini di impor dari luar negeri, yaitu seperti Singapura, Malaysia, dan Korea. 

(http://www.tripriau.com/2095/melihat-pasar-jongkok-tempat-berburu-pakaian-

bekas-favorit-di-pekanbaru--.html). 

Kegiatan impor tidak selalu barang dalam keadaan baru khususnya sektor 

impor kebutuhan industri, namun impor dalam keadaan bukan baru atau bekas 

juga dilakukan, Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) 

dinyatakan bahwa Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. 

Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang 

yang diimpor dalam keadaan tidak baru, kemudian pada Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang 

http://www.tripriau.com/2095/melihat-pasar-jongkok-tempat-berburu-pakaian-bekas-favorit-di-pekanbaru--.html
http://www.tripriau.com/2095/melihat-pasar-jongkok-tempat-berburu-pakaian-bekas-favorit-di-pekanbaru--.html
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Larangan Impor Pakaian Bekas  pada pasal 3 dengan tegas mengatakan: “pakaian 

bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah 

tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan”, dan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan pada pasal 54 juga dengan tegas mengatakan “pemerintah 

dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan 

alasan : 

a. Untuk melindungai keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau 

b. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, 

tumbuhan, dan lingkungan hidup”.  

Dengan adanya ketentuan larangan impor pakaian bekas tersebut, maka 

kegiatan impor pakaian bekas termasuk dalam kegiatan penyelundupan, tetapi 

beberapa pelaku usaha tetap nekad melakukan impor pakaian bekas tanpa 

memikirkan dampak yang ditimbulkan oleh pakaian bekas tersebut, adapun 

dampak pakaian bekas impor yang dikutip pada merdeka.com (24 Juni 2015) 

adalah sebagai berikut : 

1. Banyak bakteri merugikan untuk masyarakat 

Berdasarkan uji labolaturium, pakaian bekas impor belakangan ini banyak 

diminati masyarakat Tanah Air mengandung 216 koloni bakteri berbahaya 

per gram. 

"Bahkan sebagian yang dijual pinggir jalan, seperti celana pendek, ada 

bekas menstruasi wanita," ujar Direktur Jenderal Standarisasi dan 

Perlindungan Konsumen Kementerian Pedagangan Widodo. 
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2. Pakaian bekas sebabkan PHK massal 

Perlambatan ekonomi nasional mendorong pemutusan hubungan kerja 

(PHK) massal di industri padat karya, terutama tekstil. Selain, ada 

sejumlah faktor menjadi pemicu pecat massal buruh tersebut. Diantaranya, 

arus deras barang impor ilegal berharga murah dan berkualitas rendah.  

"Yang paling kentara adalah impor pakaian bekas. Meski dilarang tetapi 

tetap masuk ke Indonesia dan ini memukul industri tekstil kita dan turut 

menyebabkan pemutusan hubungan kerja," kata Menteri Perindustrian 

Saleh Husin 

3. Industri dalam negeri mati 

Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel mengatakan serbuan pakaian bekas 

impor ini tidak hanya masalah defisit neraca perdagangan tapi 

membuktikan lemahnya daya saing industri dalam negeri. Salah satu 

industri yang terpukul karena impor pakaian bekas adalah industri garmen. 

"Bagaimana membangun industri kita kalau pakaian bekas didiamkan saja 

masuk ke Indonesia. Bukan hanya industri yang mati, tapi moral bangsa 

Indonesia juga akan mati," ucap Rachmat di Kementerian Perdagangan, 

Jakarta.  

Rachmat menyebut, merajalelanya pakaian bekas disebabkan karena pasar 

Indonesia yang terlalu terbuka. Kemudian, ditambah lagi penduduk 

Indonesia yang banyak menjadi daya tarik yang tak bisa dihindari. 

4. Pakaian bekas impor kebanyakan produk ilegal 

http://www.merdeka.com/tag/j/jakarta/
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Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kemendag 

Widodo menuturkan, pihaknya tidak memiliki wewenang mengatasi 

masalah tersebut. Menurutnya, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu justru lebih 

memiliki wewenang membatasi peredaran pakaian bekas. Sebab, pakaian 

bekas yang masuk ke Indonesia kebanyakan ilegal. 

"Itu kan diduga masuk tidak sesuai ketentuan, tidak secara resmi. 

Sementara Kemendag tidak bisa jangkau pelabuhan. Yang bisa kita 

lakukan yaitu pendekatan ke konsumen," ujar dia yang ditemu di 

Kantornya, Jakarta. 

Dia menegaskan, pakaian-pakaian tersebut diduga banyak masuk melalui 

pelabuhan-pelabuhan kecil. Namun dengan wilayah pesisir Indonesia yang 

begitu luas, pengawasan yang dilakukan menjadi tidak maksimal. 

Kota Pekanbaru adalah Ibu kota Provinsi Riau, yang merupakan kota 

perdagangan dan jasa. Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis 

berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti 

Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten 

Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh 

Kabupaten Kampar, yang sangat memunginkan untuk terjadinya perdagangan 

barang impor yang bebas masuk ke pekanbaru. Selain itu lancarnya sarana dan 

prasana jalan antara Pekanbaru dan Tembilahan memungkinkan barang bekas asal 

impor masuk dari Tembilahan. 

Pakaian bekas asal impor di Kota Pekanbaru masuk melalui jalur darat dan 

jalur laut, melalui jalur darat pada umumnya barang tersebut berasal dari 

http://www.merdeka.com/tag/j/jakarta/
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Lintas_Timur_Sumatera
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar
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Tembilahan. Pada Detik.com (01 Agustus 2016) Kabid Penindakan dan 

Penyidikan Bea Cukai Riau, Abdul Karim mengatakan ada 100 pelabuhan tikus di 

Tembilahan, Barang berupa pakaian, tas dan sepatu tersebut diimpor dari Jepang 

dan Korea Selatan, yang kemudian didrop di Malaysia. Dari Malaysia, barang 

tersebut masuk ke Provinsi Riau melalui jalur pelabuhan tikus. Untuk di Provinsi 

Riau sendiri, menjamurnya pakaian bekas terlebih dahulu di mulai di daerah 

Tembilahan dan Barang dikemas dalam bentuk per ball ataupun perkarung untuk 

didistribusikan ke kota-kota lainnya termasuk Pekanbaru. 

Melalui jalur laut kapal pembawa barang ini juga banyak sandar 

dipelabuhan-pelabuhan kecil di Kota Pekanbaru, kapal dan barang ini dapat 

masuk ke wilayah Pekanbaru karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh 

pihak Beacukai serta Polisi Kelautan Kota Pekanbaru. Bahkan tidak sedikit kapal 

pembawa barang ilegal ini lolos dari pemeriksaaan pihak terkait shingga dapat 

bersandar di pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di kota pekanbaru. 

Tabel 1.1 : Pasar Yang Terdapat Menjual Pakaian Bekas 

No. Nama Pasar Alamat Jumlah lokasi 

1. Pasar Senapelan Jalan A.Yani 340 

2. Pasar Simpang Baru Jalan Soebrantas 4 

3. Pasar Labuh Baru Jalan Pepaya 3 

4. Pasar Cik Puan Jalan Nangka 12 

5. Pasar Agus Salim Jalan A.Yani 3 

6. Pasar Lima Puluh Jalan Hang Tuah 3 

7. Pasar Rumbai Jalan Sekolah 3 

Jumlah 368 

Sumber : UPTD Setiap Pasar 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa di kota Pekanbaru terdapat 

368 tempat penjualan pakaian bekas asal impor sehingga memudahkan 
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masyarakat untuk membeli pakaian bekas asal impor tersebut, salah satu pasar 

dengan jumlah penjual terbanyak adalah pasar Senapelan yang terdiri dari 340 

kios penjual pakaian bekas asal impor. 

Pasar Senapelan merupakan salah satu pusat perbelanjaan di kota 

Pekanbaru. Pasar Senapelan atau disebut juga Pasar Kodim terletak di Jalan 

Ahmad Yani, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan. 

 

 

 

 

 

 

Pasar Senapelan banyak dikunjungi oleh masyarakat, hal ini dikarenakan 

pasar Senapelan merupakan konsep dasar Pasar Tradisional diupayakan berubah 

menjadi Three in One Concept, berlantai 4 (empat) terdiri dari Blok A, Blok B 

dan Blok C.  dan pada tanggal 15 Februari 2006 Pasar Senapelan diresmikan oleh 

Pemerintah Kota Pekanbaru. 

Gedung A disebut juga dengan Pasar Modern. Pusat belanja modern di 

gedung A dengan menggandeng brand ternama seperti Suzuya Supermarket dan 

Depertemen Store, Texas Chicken, Fun Station lalu akan disusul brand-brand 
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besar lainnya. Di gedung ini menjual berbagai macam-macam barang dan jasa 

misalnya seperti Anchor tenant, toko sepatu, fashion, restoran, games, karaoke 

keluarga. Kemudian gedung B disebut juga disebut dengan Pasar Grosir dan 

Eceran Gedung B ini akan dilengkapi 150 toko yang akan memasarkan berbagai 

produk asesoris, pakaian anak dan orang tua, perhiasan, fashion, hp, elektronik, 

butik, restoran, baju muslim serta perlengkapan lainnya. Dan yang terakhir 

gedung C disebut juga dengan Pasar Tradisional Gedung C, The Central 

Senapelan melengkapi pusat perbelanjaannya dengan pasar tradisional modern 

yang tentunya berbeda dengan pasar tradisional yang pernah ada. Di gedung ini 

menyediakan berbagai macam barang dagangan, misalnya tahu, tempe, daging, 

ikan basah, ayam, ikan kering, kelapa, sayuran, buah-buahan, barang harian, 

pecah belah, sepatu pakaian dan tas seken. 

Di gedung C lantai 2 pasar Senapelan ada sekitar 340 kios yang menjual 

berbagai barang bekas asal impor yang lebih dikenal sebagai barang PJ (Pasar 

Jongkok) di impor dari luar negeri dan terdapar 209 kios pakian bekas asal impor. 

Jenis produk yang dijual di pasar ini sangat beragam dimulai dari pakaian sehari-

hari, pakaian kerja, celana, jaket, sepatu, sendal, springbad, selimut dll. Para 

pengunjung memilih pasar Senapelan sebagai tempat berbelanja dikarenakan 

adanya penjual pakaian bekas yang memliki kualitas barang yang dijual berasal 

dari produk luar negeri dan sudah memiliki brand ternama dan juga banyak 

pilihan jika ingin berbelanja pakaian bekas asal impor.. Di Pasar Senapelan bagian 

pakaian bekas di gedung C untuk harga kemiringannya sangat terjangkau dengan 
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Rp 50.000, masyarakat sudah bisa untuk mendapatkan dua sampai tiga pasang 

pakaian bekas. 

Meluasnya penjualan pakaian bekas asal impor di Pekanbaru membuat 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru melaksanakan perannya 

terhadap penjualan barang bekas asal impor, karena berdasarkan uji lab yang 

dilakukan Kementerian Perdagangan menemukan adanya mikroorganisme dalam 

pakaian bekas impor ilegal. Diketahui berdasarkan hasil uji sampel yang 

dilakukan terhadap 25 jenis pakaian yang berbeda. Dan hasil dari laboratorium 

membuktikan adanya berbagai macam jenis bakteri yang terkandung dalam 

pakaian bekas yang dapat membahayakan kesehatan, seperti penyakit kulit 

maupun penyakit dalam. 

Tabel 1.2 : Pengujian terhadap Pakaian Bekas Impor Oleh Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2015  

  

 

 

 

Sumber : DPNP Kota Pekanbaru 2015 

Hasil Uji Mikrobiologi pakaian bekas impor yang dilakukan oleh Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru : 

 

Pengujian Terhadap 25 

Contoh Pakaian Bekas 

Pengawasan Kasat 

Mata 

Pengawasan 

Mikrobiologi  

 Pengujian Mikrobiologi pakaian 

bekas dilakukan untuk mengetahui 

keberadaan mikrooganisme pada 

sampel pakaian bekas impor. 

 Pengamatan langsung terhadap 

kondisi fisik pakaian (warna, tekstur) 

 Pakaian Anak (Jaket) 

 Pakaian Wanita (vest, baju hangat, dress, rok, 

atasan, hot pants, celana pendek) 

 Pakaian Pria (jaket, celana panjang, celana 

pendek, kemeja, t-shirt, kaos, sweater, boxer) 
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Tabel 1.3 : Hasil Uji Mikrobiologi Pakaian Bekas Impor 

No Kode 

sampel 

Hasil 

ALT 

(Koloni/g) 

E.Coli 

(APM/g) 

Kapang 

(Koloni/g) 

Khamir 

(Koloni/g) 

S.Auresus 

(Koloni/g) 

1 4552 216000 < 3 36000 < 10 < 10 

2 4556 212500 < 3 70 < 10 < 10 

3 4565 183000 < 3 170 < 10 < 10 

ALT (Angka Lempeng Total) merupakan angka penunjuk jumlah total koloni 

mikroorganisme per gram sample yang diuji. 

 Hasil pengujian menunjukan adanya cemaran bakteri dan jamur patogen 

(berbahaya) lain yang dapat menimbulkan penyakit. Karena jumlah 

total koloni bakteri dan jamur, terutama jamur kapang lain yang belum 

teridentifikasi, menunjukan adanya kemungkinan bersifat patogen. 

 Koloni bakteri dan jamur dapat menyebabkan penyakit gangguan 

pencernaan (diare), bisul, jer  awat, gatal-gatal, serta infeksi luka pada 

kulit manusia 

sumber : DPNP Kota Pekanbaru Tahun 2015 

Dari hasil pengujian terhadap pakaian bekas asal impor tersebut sudah 

sepantasnya peredaran pakaian bekas asal impor segera ditindak lanjuti oleh dinas 

terkait karena sudah banyak beredar dikota Pekanbaru. 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang ada dikota Pekanbaru, pada Bagian Perdagangan 

mempunyai tugas yaitu bimbingan teknis pengembangan usaha export import.  

Adapun uraian tugasnya ialah sebagai berikut:   

1. perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan 

pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan perusahaan, manajemen 
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usaha dan jasa, bimbingan teknis dan pembinan pendaftaran perusahaan, 

pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pendaftaran perusahaan. 

2. perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan 

pedoman dan petunjuk teknis bimbingan usaha, penyaluran, promosi dan 

sarana perdagangan, bimbingan teknis pengembangan usaha export 

import dan teknis pembinaan sarana persana dan prasarana usaha 

perdagangan, pengelolaan Izin Usaha Perdagangan dan Surat Keterangan 

Asal Barang (SKAB), serta pengembangan manajemen promosi dagang 

di dalam dan di luar negeri. 

3. perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan 

pedoman dan petunjuk teknis perlindungan konsumen. 

4. pengoorinasian, pembinaan dan perumusan penyaiapan teknik 

pendidikan standar mutu. 

5. pengoordinasian, pembinaan dan penyiapan rencana dan program 

penciptaaan iklim usaha. 

6. pengoordinasian, pembinaan serta pelaksanaan penyidikan terhadap 

perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Selanjutnya, sebagai salah satu Satuan Keria Perangkat Daerah (SKPD) 

Kota Pekanbaru, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

mempunyai peran penting dalam mengatasi peredaran pakaian bekas asal impor 
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yaitu berdasrkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

51/M-DAG/PER/7/2015 meliputi pengawasan, pemusnahan dan sanksi. 

Adapun termasuk dalam salah satu program kerja Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor 

Pakaian Bekas, maka sudah sepantasnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kota Pekanbaru menjalankan perannya terhadap penjualan pakaian bekas asal 

impor di Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan latar belakang permaslahan diatas penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul : Analisis Pelaksanaan Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Dalam 

Menindak Penjualan Pakaian Bekas Asal Impor Di Pasar Senapelan 

Pekanbaru. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, adapun perumusan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan menteri perdagangan republik 

indonesia nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dalam menindak penjualan 

pakaian bekas asal impor di pasar senapelan pekanbaru?  

2. apa saja hambatan-hambatan pelaksanaan peraturan menteri perdagangan 

republik indonesia nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dalam menindak 

penjualan pakaian bekas asal impor di pasar senapelan pekanbaru. 
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1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan dari perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan menteri 

perdagangan republik indonesia nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dalam 

menindak penjualan pakaian bekas asal impor di pasar senapelan 

pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan peraturan  

3. menteri perdagangan republik indonesia nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 

dalam menindak penjualan pakaian bekas asal impor di pasar senapelan 

pekanbaru. 

 

1.4 Kegunaan Untuk Objek Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Agar mengetahui Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 

pelaksanaan peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 

51/M-DAG/PER/7/2015 dalam menindak penjualan pakaian bekas asal 

impor di pasar senapelan pekanbaru, sehingga dapat menambah wawasan 

penulis dan pengalaman bagi penulis dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan serta penerapannya yang sudah diperoleh selama belajar di 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara Uin 

Suska. 
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2. Memberikan rekomendasi untuk objek penelitian 

Memberi masukan atau rekomendasi melalui kesimpulan dan saran 

kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mengatasi penjualan 

barang bekas impor di pasar Senapelan. 

3. Untuk referensi pustaka dan penelitian selanjutnya. 

Bagi pihak lain hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

atau referensi bagi penelitian berikutnya dengan desain yang berbeda. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian 

yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini maka penulis menguraikan secara 

singkat isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II Tinjaun Pustaka 

Pada bab ini terdiri dari landasan-landasan yang menguraikan teori-

teori yang digunakan sebagai tinjauan/landasan dalam menganalisis batasan 

masalah yang telah dikemukan kemudian dan berisi tentang pandangan 

islam, definisi konsep, indikator penelitian, kerangka berpikir dan penelitian 

terdahulu. 

BAB III Metodologi Penelitian 
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Pada bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis 

dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan 

analisa data. 

BAB IV Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran perusahaan yang menjadi 

objek penelitian dijelaskan pula sejarah singkat perusahaan, visi dan misi 

serta struktur organisasi perusahaan. 

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini membahas analisidalam penelitian serta berisi jawaban 

atau pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah. 

BAB VI Penutup 

Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan yang terdiri dari 

kesimpulan atau hasil analisis dan saran yang dianggap berguna. 


