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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya 

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Di seluruh dunia hukum yang 

berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan 

harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak kepentingan 

masyarakat
1
. 

Tampaknya, hukum bisnis kita makin tertinggal. Ini terbukti bahwa 

ketentuan dan perundangan kita sering kali tidak realistis dengan keadaan 

bisnis. Misalnya saja, Hukum Amerika lebih adil yaitu tidak memperlakukan 

pihak lain sewenang-wenang. Sehingga hukum bisnis di Indonesia boleh 

dikatakan tertinggal cukup jauh ketimbang perkembangan bisnis itu sendiri
2
. 

Berkaitan dengan kegiatan bisnis para pelaku usaha, banyak didirikan 

Department Store yang tersebar di perkotaan, terutama di kota Malang. 

Sebagai contoh yaitu Matahari Department Store Pasar Besar, Ramayana 

Department Store Aloon-Aloon dan masih banyak lagi. Dengan adanya 

supermarket tersebut, dapat mempengaruhi perilaku manusia kaitannya 

dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Tidak bisa dipungkiri                     

bahwa gaya hidup masyarakat terutama kelas menengah dan kelas atas untuk 

                                                           
1
 Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari. 2004. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta. PT 

Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal.4 
2
 Informasi Peluang Dan Bisnis Swasembada. 1993. Tim Desain Swa. Hal.108 



2 

 

berbelanja dan mencukupi segala kebutuhan hidupnya di supermarket yang 

tersebar di perkotaan. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa belanja 

di supermarket akan dapat meningkatkan gengsi mereka. Di samping itu, 

faktor kenyamanan merupakan salah satu alasan mengapa masyarakat 

beramai-ramai untuk berbelanja ke supermarket.  

Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku 

pembeli kenapa lebih memilih untuk berbelanja di supermarket antara lain
3
: 

a. Faktor sosial 

Faktor sosial yang mempengaruhi antara lain dari kelompok, keluarga, 

peran dan status sosial. 

b. Faktor pribadi  

Faktor ini mencakup antara lain dari usia, pekerjaan, keadaan ekonomi, 

gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan oleh penulis, bahwa yang sering 

dilakukan oleh para pelaku usaha supermarket untuk menarik minat para 

pembeli untuk berbelanja adalah sebagai berikut : 

a. Stock barang yang tersedia pada umumnya lebih variatif 

b. Barang yang tersedia lebih ber-merek 

c. Nyaman dan menyenangkan karena mempunyai fasilitas AC 

d. Pembeli dapat menggunakan kartu kredit sehingga lebih memudahkan 

transaksi pembayaran 
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e. Selain tempat berbelanja, para pengusaha supermarket juga menyediakan 

berbagai fasilitas bermain untuk anak sehingga selain tempat berbelanja, 

supermarket juga bisa menjadi alternatif tempat hiburan bagi anak.  

f. Pengusaha supermarket sering menawarkan promo barang-barang dan 

event-event menarik. 

Semua kemudahan dan fasilitas-fasilitas yang ada di supermarket 

inilah yang menyebabkan kenapa pada umumnya warga masyarakat lebih 

memilih untuk berbelanja kebutuhannya di supermarket. Peluang inilah 

ditangkap dan direspon dengan baik oleh para pelaku usaha supermarket. 

Mereka bahkan berlomba-lomba menarik animo masyarakat untuk datang ke 

tempat mereka. 

Berdasarkan observasi di lapangan yang dilakukan oleh penulis, bahwa 

usaha-usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha supermarket untuk menarik 

animo masyarakat antara lain dengan cara : mengadakan promo untuk 

produk-produk tertentu; mengadakan bazar; mengadakan penjualan dengan 

harga murah dalam bentuk kegiatan cuci gudang; mengadakan event-event 

tertentu seperti fashion show; lomba-lomba, pentas musik, pameran, dll; dan 

juga memberikan diskon secara besar-besaran, bahkan sampai dengan 70%. 

Salah satu produk barang berupa pakaian yang diambil penulis sebagai 

sampel dengan diskon sebesar 50% adalah produk kemeja merek emba. Pada 

faktur penjualan tertulis harga Rp 299.900 sebelum diberikan diskon dan 

setelah itu diberikan diskon sebesar 50% sehingga harga menjadi Rp 149.950. 

Hal ini tentu saja merupakan potongan harga yang tidak murni atau hanya 

rekayasa permainan harga oleh pelaku usaha. 
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Dari informasi awal yang didapatkan melalui suatu observasi di 

lapangan, praktek curang yang dilakukan oleh para pelaku usaha supermarket 

dalam memberikan diskon secara besar-besaran adalah dengan cara 

menaikkan harga barang terlebih dahulu, bahkan sampai 200% untuk 

kemudian dijual dengan harga jual yang di-diskon sampai dengan 70%. 

Pemberian diskon sampai dengan 70% ini merupakan suatu taktik 

Department Store untuk menarik minat konsumen. Sehingga dalam hal ini, 

Department Store dapat dikatakan profit oriented karena pelaku usaha dalam 

melakukan kegiatan usahanya dengan upaya menarik keuntungan.  

Berkaitan dengan salah satu usaha para pelaku usaha supermarket 

dalam rangka menarik minat pembeli untuk datang ke supermarket, yaitu 

dalam bentuk pemberian diskon secara besar-besaran. Tindakan ini 

ditengarahi terdapat suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh pelaku 

usaha supermarket.  

Pada umumnya, pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya 

dengan cara menarik keuntungan dari produk / barang yang dijual sehingga 

nantinya upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha ini dapat memajukan 

perkembangan dunia usaha mereka. Sebuah bisnis harus dipandang sebagai 

proses pemuasan pelanggan, bukan proses memproduksi barang. Produk itu 

sementara, sedangkan kebutuhan dasar dan kelompok pelanggan itu bertahan 

selamanya
4
.  
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Apabila praktek penjualan seperti ini, ternyata benar-benar terdapat 

adanya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha supermarket maka 

sudah barang tentu hak-hak konsumen khususnya terhadap permainan harga 

barang terabaikan.  

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa menjual adalah memindahkan hak 

milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu 

menerimanya. Jual beli adalah perkara yang diperbolehkan berdasarkan al 

Kitab, as Sunnah, ijma serta qiyas.  

Dan Nabi shalallahu „alaihi wasallam bersabda “Dua orang yang saling 

berjual beli punya hak untuk saling memilih selama mereka tidak saling 

berpisah, maka jika keduanya saling jujur dalam jual beli maka akan 

diberikan barokah jual beli bagi keduanya, dan apabila keduanya saling 

berdusta maka akan dicabut barokah jual beli dari keduanya” (Diriwayatkan 

oleh Abu Dawud dan Nasa‟i, dan shahihkan oleh Syaikh Al Bany dalam 

shahih Jami no. 2886)
5
.  

Ada macam-macam jual beli yang terlarang menurut Islam, akan tetapi 

apabila kaitannya dengan praktek pelaku usaha Department Store tersebut, 

jual beli yang dimaksud adalah najasy (menawar harga tinggi untuk menipu 

pengunjung lainnya). Misalnya, dalam suatu transaksi atau pelelangan, ada 

penawaran atas suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada sesorang 

yang menaikkan harga tawarnya, padahal ia tidak berniat untuk membelinya. 

Dia hanya ingin menaikkan harganya untuk memancing pengunjung lainnya 
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dan untuk menipu para pembeli, baik orang ini bekerjasama dengan penjual 

ataupun tidak
6
.  

Apabila kita lihat dalam undang-undang Perlindungan Konsumen pada pasal 

11 huruf f telah dijelaskan bahwa : 

“Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral 

atau lelang, dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan 

menaikkan harga atau tarif barang dan atau jasa sebelum melakukan 

obral”. 

Hal ini menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam informasi yang jujur 

tentang hak konsumen. Sehingga kondisi ini dapat mengakibatkan kedudukan 

pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Kurangnya pendidikan 

konsumen dan rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban konsumen itu 

sendiri maka dibutuhkan Undang-undang yang melindungi kepentingan 

konsumen.  

Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen, misalnya 

penentuan harga barang maka Pemerintah harus secara konsisten berpihak 

pada konsumen yang pada umumnya orang kebanyakan. Dalam hubungan ini, 

penjabaran perlindungan terhadap konsumen dituangkan dalam Garis-Garis 

Besar Haluan Negara 1993 melalui Ketetapan MPR No.II/MPR/1993, pada 

Bab IV, huruf F butir 4A yaitu : 

“Pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang 

dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, 
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meningkatkan pendapatan produsen terutama produsen hasil pertanian 

rakyat dan pedagang, melindungi kepentingan konsumen”. 

Akan tetapi komitmen melindungi kepentingan konsumen yaitu konsumen 

akhir rupanya masih menjadi huruf-huruf mati dalam naskah GBHN 1993, 

karena tidak jelas peraturan perundang-undangan pelaksanaannya yang 

memang ditujukan untuk itu
7
.  

Pada dasarnya banyak hak-hak konsumen yang mestinya harus 

dilindungi dengan baik sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 4 Undang-

undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh 

mengenai adanya praktek penjualan oleh pengusaha dengan diskon secara 

besar-besaran yang diduga mengandung unsur kecurangan sehingga 

mengakibatkan hak-hak konsumen terabaikan. 

Adapun judul yang dipilih oleh penulis adalah : 

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM PENJUALAN  

BARANG DI DEPARTMENT STORE DENGAN PEMBERIAN 

DISKON SAMPAI DENGAN 70%  ( Studi di Kota Malang ). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktek pelaku usaha dalam penjualan barang-barang di 

Department  Store  Kota  Malang  dengan  pemberian   diskon   sampai  

dengan 70%?  

2. Bagaimana perlindungan hak konsumen terhadap praktek pelaku usaha 

dalam penjualan barang-barang di Department Store Kota Malang 

dengan pemberian diskon sampai dengan 70%? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian hukum ini adalah : 

1. Untuk mengetahui praktek pelaku usaha dalam penjualan barang-

barang di Department Store Kota Malang dengan pemberian diskon 

sampai dengan 70%  

2. Untuk mengetahui perlindungan hak konsumen terhadap praktek 

pelaku usaha dalam penjualan barang-barang di Department Store 

Kota Malang dengan pemberian diskon sampai dengan 70% 

 

 

 

 

 



9 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas, juga diharapkan 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran 

dalam mengembangkan keilmuan hukum bisnis. Khususnya dalam 

mengembangkan kajian ilmu di bidang usaha pemasaran barang-

barang dengan diskon secara besar-besaran yang dilakukan oleh pelaku 

usaha.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi para pihak antara lain : 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu melatih kemampuan untuk 

melakukan penelitian. Dan juga sebagai ajang untuk memperluas 

wawasan dan pengetahuan. Serta mengembangkan ilmu pemikiran 

bagi penulis khususnya dalam hal perlindungan hak konsumen. 

Dan pada akhirnya sebagai salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana hukum S1.  

b. Bagi pelaku usaha 

Agar pelaku usaha melakukan praktek pemasaran usahanya dengan 

benar dan tidak sampai merugikan konsumen. Hal ini sesuai 

dengan Undang–Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf c,  

disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas informasi yang 
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benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan 

atau jasa. Apabila konsumen mengetahui secara detail tentang 

kondisi barang maupun harga yang sebenarnya maka pada 

akhirnya konsumen tidak sampai dirugikan dan terabaikan hak-

haknya. 

Dalam agama Islam, hukum jual beli juga dijelaskan oleh Nabi 

Muhammad shalallahu „alaihi wassalam melalui  sabda-Nya : “Dua 

orang yang saling berjual beli punya hak untuk saling memilih 

selama mereka tidak saling berpisah, maka jika keduanya saling 

jujur dalam jual beli maka akan diberikan barokah jual beli bagi 

keduanya, dan apabila keduanya saling berdusta maka akan dicabut 

barokah jual beli dari keduanya” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud 

dan Nasa‟i, dan shahihkan oleh Syaikh Al Bany dalam shahih Jami 

no. 2886)
8
. 

c. Bagi konsumen  

Agar konsumen mengerti tentang praktek tidak jujur yang 

dilakukan oleh para pelaku usaha dengan cara memberikan diskon 

sampai dengan 70%. Karena walaupun barang yang dijual sudah 

diberi diskon besar namun kenyataannya harga barang masih 

cukup mahal. Hal ini disinyalir  terjadi karena sebelum diberi 

diskon, harga barang telah dinaikkan terlebih dahulu.  
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Sampai saat ini, peran dan kedudukan konsumen dirasa masih 

sangat lemah sehingga menyebabkan hak-hak konsumen 

terabaikan. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya 

pengetahuan serta rendahnya kesadaran konsumen akan hak dan 

kewajibannya. 

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen diharapkan dapat melindungi kepentingan 

konsumen, sehingga pada akhirnya konsumen tidak menjadi pihak 

yang dirugikan.  

d. Bagi Pemerintah 

Agar Pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap 

supermarket yang memberikan diskon sampai dengan 70% 

sehingga konsumen tidak sampai menjadi pihak yang dirugikan. 

       

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk melakukan 

penelitian guna mendapatkan informasi-informasi sesuai dengan ruang 

lingkup yang diteliti. 

1. Metode pendekatan 

Uraian dan pembahasan dengan menggunakan metode 

pendekatan yuridis sosiologis yaitu melihat hukum sebagai perilaku 

manusia dalam masyarakat
9
. Dalam kaitannya terhadap perlindungan 

konsumen, praktek pelaku usaha yang memberikan diskon sampai 
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dengan 70% ditinjau dari segi hukum merupakan suatu tindakan yang 

merugikan konsumen sehingga akibatnya hak-hak konsumen 

terabaikan. Baik untuk mendapatkan informasi yang jujur tentang 

barang maupun informasi tentang harga barang yang dijual. 

Konsumen hanya diiming-imingi diskon besar tetapi tidak mengetahui 

kalau harga yang sebenarnya sudah dinaikkan terlebih dahulu 

kemudian baru diberi diskon sampai dengan 70%. 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Department Store di 

Kota Malang yang memberikan diskon sampai dengan 70%. Alasan 

penulis memilih objek penelitian karena Kota Malang sebagai kota 

terbesar kedua di Jawa Timur yang memiliki banyak Department 

Store.  

Yang menjadi populasi adalah Department Store yang terdapat 

di Kota Malang. Karena banyaknya Department Store yang ada maka 

Penulis mengambil tiga sampel Department Store sebagai objek 

penelitian yang dipilih secara random sampling.   

Adapun tiga Department Store tersebut adalah : 

a. Matahari Department Store Pasar Besar 

b. Ramayana Department Store Aloon-Aloon 

c. Variety Department Store 

Sedangkan alasan pemilihan ketiga Department Store tersebut adalah: 

1. Merupakan Department Store yang cukup besar di kota Malang 

2. Tingkat kedatangan konsumen cukup tinggi 



13 

 

3. Sering mengadakan event-event atau promo-promo produk 

tertentu  

4. Lokasi cukup strategis, berada di tengah-tengah kota 

5. Mudah dijangkau 

6. Barang-barang yang di-diskon sampai dengan 70% cukup 

banyak 

3. Jenis Data : 

a. Data Primer 

Jenis data yang diperoleh dari sumber informasi yang utama atau 

pertama.  

Data tersebut antara lain : 

1. Hasil interview dengan responden 

2. Hasil observasi dari lokasi penelitian terkait permasalahan 

yang diteliti 

Sedangkan sumber data tersebut antara lain berasal dari : 

a) Ramayana Department Store Aloon-Aloon, Matahari 

Department Store Pasar Besar dan juga Variety Department 

Store  

b) Konsumen 

c) Toko lainnya ( Trend Shop ) 
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b. Data Sekunder 

Jenis data yang mendukung data primer. Data tersebut antara lain 

peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomer 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, buku-buku, internet, 

majalah dan artikel. 

4. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data ini dengan cara :  

a. Observasi partisipatif 

Melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan ikut serta 

berperan sebagai subjek dalam penelitian dengan cara membeli 

barang yang dijual dengan diberi diskon besar. 

b. Interview / wawancara 

Wawancara adalah percakapan berbentuk tanya jawab dengan 

maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak guna 

menggali informasi yang dibutuhkan.  

Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka wawancara dilakukan 

terhadap : 

1. Responden dari Pimpinan Department Store 

Sebagai langkah awal penelitian maka Penulis mengadakan 

wawancara / menggali data dari Pimpinan Department Store. 

Adapun pihak pimpinan yang diwawancara sebanyak 3 orang, 

yaitu :  

a. Bpk Eko sebagai Ass Store Manager Ramayana 

Department Store Aloon-Aloon 
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b. Bpk Wahyu sebagai HR Supervisor Matahari Department 

Store Pasar Besar 

c. Bpk Hendra sebagai Store Manager Variety Department 

Store  

2. Responden dari pramuniaga Department Store   

a. Ramayana Department Store Aloon-Aloon  

Jumlah populasi seluruh pramuniaga Ramayana 

Department Store ada sekitar 300 orang. Data ini 

didapatkan dari hasil wawancara dengan Ass Store 

Manager Ramayana Department Store dan salah satu 

pramuniaga. Dalam rangka penelitian ini penulis 

membatasi untuk mengadakan penelitian di lantai 2 saja 

yang terdiri dari 20 brand. Untuk masing-masing brand 

tersebut terdapat sekitar 2 atau 3 orang pramuniaga 

sehingga jumlah populasi pramuniaga yang ada di lantai 2 

ada sekitar 50 orang. Dari keseluruhan populasi tersebut 

penulis mengambil sebanyak 5 orang pramuniaga sebagai 

sampel penelitian yang dipilih secara purposive sampling.     

b. Matahari Department Store Pasar Besar 

Jumlah populasi seluruh pramuniaga Matahari Department 

Store ada sekitar 300 orang. Data ini didapatkan dari hasil 

wawancara dengan Manager Matahari Department Store. 

Dalam rangka penelitian ini penulis membatasi untuk 

mengadakan penelitian di lantai 2 saja yang terdiri dari 20 
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brand. Untuk masing-masing brand tersebut terdapat sekitar 

2 atau 3 orang pramuniaga sehingga jumlah populasi 

pramuniaga yang ada di lantai 2 ada sekitar 50 orang. Dari 

keseluruhan populasi tersebut penulis mengambil sebanyak 

5 orang pramuniaga sebagai sampel penelitian yang dipilih 

secara purposive sampling.    

c. Jumlah populasi seluruh pramuniaga Variety Department 

Store ada sekitar 75 orang. Data ini didapatkan dari hasil 

wawancara dengan Manager Variety Department Store. 

Dalam rangka penelitian ini penulis membatasi untuk 

mengadakan penelitian pada 15 brand saja. Untuk masing-

masing brand ada sekitar 2 atau 3 orang pramuniaga 

sehingga jumlah populasi pramuniaga ada sekitar 35 orang. 

Dari keseluruhan populasi tersebut penulis mengambil 

sebanyak 5 orang pramuniaga sebagai sampel penelitian 

yang dipilih secara purposive sampling.      

3. Responden dari konsumen 

Populasi konsumen adalah seluruh konsumen yang datang 

untuk berbelanja setiap hari ke masing-masing Department 

Store. Untuk penelitian terhadap konsumen maka Penulis 

menggunakan metode purposive sampling yaitu dengan 

mengambil sebanyak 5 orang untuk masing-masing 

Department Store sehingga keseluruhan berjumlah 15 orang, 
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yang ditemui pada saat berbelanja di tiga Department Store 

tersebut. 

c. Studi kepustakaan 

Menggali dan mengkaji berbagai informasi tertulis yang berkaitan 

dengan objek penelitian dari berbagai literatur yang sudah 

dipublikasikan secara luas dan diterbitkan dalam penulisan. 

5.    Teknik analisa data  

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa 

deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif kualitatif menurut pendapat 

Sudikno Mertokusumo adalah : 

Suatu cara analisa data menggunakan responden atau 

narasumber, sehingga dapat tergambar paparan permasalahan 

yang telah diuraikan secara sistematik dan saling berkaitan 

baik secara teoritis maupun praktek untuk selanjutnya 

diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut
10

. 

  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, terutama yang berkaitan 

dengan harga barang akan dikomparasikan dengan harga barang untuk 

produk yang sama di toko lain. 

Dengan cara membandingkan harga barang maka pada akhirnya 

akan dapat dibuktikan apakah telah terjadi kecurangan praktek 

penjualan barang dalam bentuk permainan harga yang dilakukan oleh 

Department Store.  

Apabila dari hasil penelitian ini dapat dibuktikan bahwa pihak 

Department Store telah melakukan kecurangan dalam praktek 

penjualan barang maka dapat disimpulkan bahwa pihak Department 

                                                           
10
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Store telah memenuhi unsur mengabaikan hak-hak konsumen, seperti 

yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.   

 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I  Pendahuluan 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Berisi tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi atau uraian tentang  

bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana dan kajian yuridis 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang terkait langsung 

dan menjadi kerangka ilmiah permasalahan yang menjadi objek 

penulisan hukum. Bagian-bagiannya disesuaikan dengan 

permasalahan. 

Bab III Penelitian dan Pembahasan 

Pemaparan data hasil penelitian sekaligus pembahasan 

permasalahan yang menjadi fokus kajian / hasil analisa penulis. 

Bab IV Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran. Apa yang disimpulkan oleh penulis 

pada dasarnya adalah hasil analisa di bab III.  

 

 

 

 


