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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perlindungan diberikan oleh Negara untuk segenap rakyat Indonesia khususnya 

untuk para pekerja. Hal tersebut tertuang dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk 

bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 

kerja”. Amanat tersebut dipertegas dengan adanya Undang-Undang No 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

Menurut Undang-undang tentang Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang 

atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dalam hal ini, 

tenaga kerja mempunyai peranan sebagai salah satu modal utama pelaksana 

pembangunan yang dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat 

Indonesia, termasuk para tenaga kerja itu sendiri.1 

Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah ketenagakerjaan adalah bagian intergral 

dan masalah ekonomi, sehingga masalah pembangunan ketenagakerjaan juga 

                                                           
1 Sendjun H. Manulang. 2001. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jakarta. 

Rhineka Cipta. Hal.3 
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merupakan masalah dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, perencanaan 

ekonomi harus mencangkup juga perencanaan ketenagakerjaan.2 

Perusahaan yang mempekerjakan seorang atau lebih tenaga kerja wajib untuk 

membayarkan upah. Upah tersebut sebagai bentuk timbal balik karena tenaga kerja 

telah meluangkan waktu , tenaga dan jasanya untuk keaktifan suatu perusahaan. 

Menurut Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul Hukum Perburuhan 

menjelaskan mengenai pengertian upah sebagai berikut:3 

Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah 

atau akan dilakukan. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan 

kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di 

dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak 

langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang 

aman dan sehat. Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja 

untuk meningkatkan kesejahteraannya. 

 

Menurut Asri Wijaya dalam bukunya yang berjudul Hukum Ketenagakerjaan 

Pasca Reformasi menjelaskan juga mengenai pengertian upah sebagai berikut:4 

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri 

suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah 

merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada oang 

atau badan hukum lain. Karena itulah pemerintah turut serta dalam menangani 

masalah pengupahan melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam 

peraturan perundang-undangan. 

 

                                                           
2Adrian Sutedi. 2009. Hukum Perburuhan. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 4  
3Ibid. Hal-142  
4 Asri Wijayanti 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta. Sinar Grafika. 

Hal.107 
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Upah dari sisi pekerja merupakan suatu hak yang umumnya dilihat dari bersar 

jumlah, sedangkan dari sisi pengusaha umumnya dikaitkan dengan produktivitas 

pekerja. Hal inilah yang sampai sekarang masih menjadi masalah dan sulit 

dijembatani. Masalahnya berawal dari adanya keinginan mendapatkan upah yang 

tinggi, sedangkan produktivitas masih rendah karena tingkat pendidikan dan 

ketrampilan yang kurang memadai. Apabila dilihat dari kepentingan masing-

masing pihak hal ini menjadi dilemma bagi pemerintah. 

Upah menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan sebagai berikut: 

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 

uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh 

yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, 

atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh 

dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan.” 

 

Hak atas upah tersebut juga diatur oleh hukum negara kita. Di dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (3), disebutkan bahwa pekerja/buruh 

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. Hal ini semakin diperjelas dengan terbitnya Pasal 1 Ayat (1) Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP/49/MEN/204 Tentang Ketentuan 

Struktur dan Skala Upah.5 

                                                           
5 Emmanuel Kurniawan, 2013. Tahukah Anda? Hak-Hak Karyawan Tetap dan Kontrak. 

Jakarta Timur.  Dunia Cerdas. Hal.6 



4 
 

Oleh karena itu, upah adalah hak pekerja/buruh yang dilindungi oleh hukum, 

sehingga sudah selayaknya bahwa setiap pekerja/buruh mendapatkan upah. 

Sebagai hak, maka sangat wajar jika pekerja/buruh menuntut untuk mendapatkan 

upah. Pengusaha yang tidak memberikan upah pun dikenai sanksi secara hukum.6 

Perusahaan adalah (a) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, 

milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik 

swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; (b) usaha-usaha sosial dan usaha-

usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

Menurut Basani Situmorang dan Tim dalam bukunya Kosmpedium Hukum 

Tentang Hukum Ketenagakerjaan menyatakan bahwa macam-macam hak pekerja, 

yaitu:7 

a. Hak atas pekerjaan 

b. Hak atas upah yang adil 

c. Hak untuk berserikat dan berkumpul 

d. Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan 

e. Hak untuk diproses hukum secara sah 

f. Hak untuk diperlakukan secara sama 

g. Hak atas rahasia pribadi 

h. Hak atas kebebasan suara hati 

 

                                                           
6 Ibid. Hlm-7 
7 Basani Situmorang dan Tim. 2012. Kompedium Hukum Tentang hukum Ketenagakerjaan. 

Jakarta. Badan Pembina Hukum Nasional. Hal. 43-44. 
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Perusahaan yang memiliki pekerja/buruh dilarang membayarkan upah lebih 

rendah dari upah minimum yang telah digariskan oleh pemerintah daerah., 

sebaliknya para karyawan atau pekerja/buruh bekerja dengan menerima upah 

haruslah melaksanakan tugas pekerjaannya secara profesional sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa mematuhi perjanjian 

kerja yang sudah disepakati baik mengenai upah kerja maupun upah lembur dan 

waktu kerja lembur yaitu waktu kerja yang melebihi: 7 jam sehari dan 40 jam 1 

minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau delapan jam sehari dan 40 jam 1 

minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu atau waktu kerja pada hari istirahat 

mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 1 butir 

1 Kemenakertrans No. Kep-102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan 

Upah Kerja Lembur).8 

Pekerja sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam 

hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, 

mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi, serta mendirikan dan 

menjadi anggota serikat pekerja. Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh 

merupakan hak asasi pekerja/buruh yang telah dijamin dalam pasal 28 Undang-

Undang Dasar 1945. Demikian pula dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 

                                                           
8 Ibid. Hal.128 
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Berdasarkan pasal 27 ayat (2) tersebut maka warga negara Indonesia berhak 

mendapatkan suatu pekerjaan yang layak berupa adanya penyedia lapangan 

pekerjaan sesuai dengan jam operasional yang telah ditentukan dengan peraturan 

yang berlaku dan warga negara Indonesia juga berhak atas penghidupan yang layak 

seperti mendapatkan upah lembur jika dihari libur resmi/hari libur nasional. 

Termasuk mendapatkan upah lembur jika dihari libur nasional pekerja diwajibkan 

tetap masuk jam kerja. 

Hari libur atau liburan adalah suatu masa di mana orang-orang meluangkan 

waktu yang bebas dari pekerjaan atau dunia persekolahan. Melalui persetujuan 

pekerja, seorang pemberi kerja dapat mengganti hari libur asli dengan hari libur 

lainnya. Pergantian harus dilakukan dalam bulan yang sama sebelum hari libur 

asli atau dalam 30 hari setelahnya. Pemberi kerja tidak boleh memaksa pekerja 

untuk bekerja pada hari libur kecuali apabila mesin rusak atau pabrik atau situasi 

darurat tak terduga lainnya. Pemberi kerja yang memaksa pekerjanya untuk 

bekerja di hari libur dapat dikenai tuntutan. 

Waktu kerja yang telah diatur didalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan seharusnya ditaati oleh seluruh perusahaan yang 

memiliki pekerja/buruh. Begitu pun dengan upah lembur yang seharusnya 

diberikan kepada pekerjanya yang mana aturan tersebut telah tertuang didalam 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 

tentang Waktu Kerja dan Upah Kerja Lembur  yang mana perhitungan upah 
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lembur didasarkan pada upah bulanan, berikut bunyi dari Pasal 8 Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 : 

(1) Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan. 

(2) Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan. 

Perusahaan atau setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak,  milik 

swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh, apabila 

mendapatkan pesanan hasil produksinya oleh pembeli, yang sangat besar 

jumlahnya sehingga stok produksinya, maka untuk menutup jumlah pesanan yang 

sangat besar itu. Perusahaan memperkerjakan karyawan atau buruhnya dengan 

cara melebihi jam kerja, agar jumlah pesanan dari pembeli bisa dicukupi. 

Perusahaan harus membayar upah lembur karena itu adalah hak dari 

pekerja/buruh. Menurut Undang-undang yang berlaku bagi ketentuan tentang 

waktu kerja lembur dan upah kerja lembur untuk melakukan kerja lembur harus 

ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh 

yang bersangkutan. Hal ini tidak semua perusahaan melakukan ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2004 tentang waktu kerja lembur dan 

upah kerja lembur. 

Namun pada kenyataannya pekerja yang bekerja di hari libur nasional tanpa 

dibayar upah lembur, sehingga para pekerja tersebut kehilangan hak dan 

kewajibannya. Berkenaan dengan hak-hak pekerja/buruh dalam kaitan hari libur 
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resmi, berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan bahwa: 

1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari resmi 

2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari 

libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan 

atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan 

kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha 

3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan 

pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib membayarkan 

upah kerja lembur 

4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 

(2) diatur dengan Keputusan Menteri 

Menegakkan kedisiplinan karyawan sangatlah perlu, karena akan 

mempengaruhi produktivitas kerja. Untuk itu diperlukan sangsi-sangsi dengan 

tindakan yang tegas dan adil. Selain itu juga diperlukan jaminan kesejahteraan 

sosial bagi karyawan, karena dengan kelayakan mereka akan tenang di dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Untuk mendorong semangat kerja karyawan agar 

lebih giat dan produktif diperlukan juga upah lembur dan upah insentif. Dengan 

upah lembur, pemberian upah insentif dan jaminan kesejahteraan sosial karyawan 

dapat menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan tugasnya dan 

meningkatkan produktivitasnya dengan, baik. 
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Permasalahan yang ada didalam CV Greenline 99 Adv didapatkan penulis 

berdasarkan keterangan karyawan dalam perusahaan ini. Karyawan yang 

mendapatkan perintah lembur hanya diberikan upah Rp 50.000 per sekali lembur 

selama 5 jam. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

periklanan, yang mana sering kali memberikan perintah lembur kepada 

karyawannya untuk dapat memenuhi pesanan dan menyelesaikan pesanan sesuai 

dengan waktu yang telah dijanjikan kepada client. 

Berdasarkan uraian diatas dan permasalahan yang ada dilapangan maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian disebuah perusahaan mengenai upah 

lembur pekerja/buruh dan mengangkat judul IMPLEMENTASI PASAL 8 

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

NOMOR 102 TAHUN 2004 TERKAIT PEMBAYARAN UPAH LEMBUR 

(Studi Di CV. Greenline 99 Adv Kota Malang) 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dilakukan bagi peneliti, sebab 

dengan adanya perumusan masalah penelitian dapat difokuskan pada suatu 

permasalahan pokok. Perumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 terkait pembayaran upah lembur di 

CV Greenline 99 Adv Kota Malang? 
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2. Bagaimana solusi perusahaan terkait kendala pasal 8 Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 terkait 

pembayaran upah lembur di CV Greenline 99 Adv Kota Malang? 

C. Tujuan Penulisan  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 terkait pembayaran 

upah lembur di CV Greenline 99 Adv di Kota Malang 

2. Untuk mengetahui solusi perusahaan terkait kendala pasal 8 Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 

terkait pembayaran upah lembur di CV Greenline 99 Adv Kota Malang 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Bagi Penulis 

Memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi penulis terkait 

pemberian upah lembur di CV Greenline 99 Adv sesuai dengan Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004. Penelitian 

ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai syarat 

untuk Penulisan Tugas Akhir dan menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas 

Hukum Universitas Muhamadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum. 
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b. Bagi Tenaga Kerja 

Memberikan pemahaman kepada tenaga kerja terkait hal pemberian upah 

kerja lembur yang diberikan perusahaan sesuai dengan peraturan dalam 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004. 

Sehingga tenaga kerja juga dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan 

professional. 

c. Bagi Perusahaan 

Memberikan alternatif solusi dalam penyelesaian masalah mengenai 

pemberian upah lembur di CV Greenline 99 Adv agar sesuai dengan peraturan 

dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 

2004. Sehingga perusahaan tetap mendapatkan citra baik dengan adanya solusi 

baru yang akan diterapkan dalam pemberian upah sesuai dengan ketentuan 

yang ada dengan tetap memperhatikan hak tenaga kerja. 

E. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan dan pengetahuan 

mengenai pemberian upah kerja lembur yang sesuai dengan peraturan dalam 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 bagi 

pemberi kerja dan tenaga kerja. Memberikan pemahaman terhadap perusahaan 

yang bersangkutan agar mematuhi peraturan yang telah ada dan menemukan solusi 

terbaik bagi perusahaan serta tenaga kerja. 
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F. Metode Penulisan  

1. Metode Pendekatan 

Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni melihat hukum sebagai 

perilaku manusia dalam masyarakat. Suatu penelitian yang dilakukan terhadap 

keadaan nyata yang dalam penelitian ini berada di CV Greenline 99 Adv 

dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta mengenai upah kerja lembur dan 

menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. 

2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian 

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di CV Greenline 99 Adv di Kota 

Malang, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

periklanan dan event organizer yang hampir setiap harinya ada beberapa tenaga 

kerja yang bekerja lembur untuk memenuhi pesanan dan pemberian upah 

lembur yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dan di perusahaan ini 

penulis bisa mendapatkan data yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 

penulisan tersebut. Sehingga ada relevansi dengan permasalahan dalam 

penulisan skripsi ini, terutama dalam hal penyajian data. 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian 

baik berupa wawancara langsung dengan responden serta berupa dokumen 

lainnya yang diperoleh dari instansi terkait. Dalam penelitian ini wawancara 
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dilakukan peneliti kepada Ananta Wikrama  selaku Direktur Utama CV. 

Greenline 99 Adv, Desy Elva Windayu selaku SPV Marketing, Riska 

selaku admin dan Alif selaku Karyawan Produksi Apparel. 

b. Data Sekunder 

Adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, 

rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber 

kedua (sekunder buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain) 

Data sekunder berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan 

perundang-undangan, yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketengakerjaan. 

3. Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor Kep.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja 

Lembur dan Upah Kerja Lembur. 

Bahan hukum sekunder yang lain meliputi pendapat hukum, buku, 

hasil penelitian, majalah, surat kabar, dan data yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti yaitu mengenai pemberian upah lembur. 

c. Sumber Data Tersier 
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Data Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai data primer 

atau data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat 

kabar, dan sebagainya terkait dengan permasalahan upah lembur. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 

wawancara, studi pustaka dan dokumentasi yang disesuaikan dengan 

kebutuhan jenis data untuk mendapatkan data mengenai permasalah yang ada 

didalam perusahaan. 

a) Wawancara  

Merupakan pengumpulan data melalui dialog tanya jawab dan 

diskusi dengan Ananta Wikrama  selaku Direktur Utama CV. 

Greenline 99 Adv, Desy Elva Windayu selaku SPV Marketing, 

Riska selaku Admin perusahaan dan Alif selaku Karyawan Produksi 

Apparel yang dianggap mengetahui permasalahan dalam penelitian 

ini sehingga mendapat data yang akurat. 

b) Studi Pustaka 

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 

yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan, dan Keputusan Mentri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 
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Kep.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah 

Kerja Lembur. buku-buku mengenai ketenagakerjaan, dokumen 

resmi berupa company profile dan peraturan perusahaan, publikasi, 

dan hasil penelitian terdahulu terkait permasalahan pemberian upah 

lembur. 

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data diolah dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yang mana menggambarkan fenomena yang diteliti secara 

sistematis, factual dan akurat. Data yang ada dijabarkan secara deskriptif 

sesuai dengan keadaan di CV Greenline 99 Adv terkait pemberian upah 

lembur terhadap tenaga kerja. 

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan hukum ini terdapat 4 (empat) bab dan masing-

masing bab terdiri atas sub bab sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, dan metode 

penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
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Dalam bab II berisi tentang teori-teori, pendapat ahli, dan kajian pustaka 

lain yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis untuk mendukung 

penelitian. 

BAB III : PEMBAHASAN 

Dalam bab III berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis 

yang dikaji secara sistematis berdasarkan tinjauan pustaka pada bab II. 

BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab IV berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab III, serta 

saran dan rekomendasi dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

semua pihak. 

 


