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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia memiliki banyak sekali kebutuhan dalam hidupnya. Seiring 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, budaya serta teknologi saat ini, maka 

kebutuhan hidup manusia kian berkembang pula. Di era globalisasi dan 

perdagangan bebas seperti saat ini, dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan informasi maka semakin luas alur keluar masuknya barang dan jasa melintasi 

batas-batas negara. Hal ini tentu mempermudah masyarakat untuk masyarakat 

memenuhi kebutuhannya akan produk dan jasa. 

Saat ini dalam aspek pemasaran tidak hanya mengarah pada fungsi produk 

saja, namun akan lebih fokus pada pertempuran merek. Produk atau jasa yang 

sukses selalu memiliki merek yang kuat atau dominan di pasar. Selain itu konsumen 

cenderung menjadikan merek sebagai acuan sebelum melakukan pembelian suatu 

produk atau jasa. Beberapa perusahaan yang peka akan nilai suatu merek akan 

sepenuhnya menyadari bahwa merek menjadi identitas dari perusahaan dan menjadi 

add value dalam menjual produknya.  

Fenomena Islamic branding telah mendapat perhatian yang cukup luas 

dikalangan akademisi dan praktisi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini 

mengingat populasi muslim didunia yang semakin bertambah. Beberapa ahli 

mengemukakan bahwa konsep Islamic branding semakin diminati oleh para 

produsen. Para produsen sadar bahwa konsumen muslim merupakan sasaran empuk
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bagi pemasaran produk mereka. Melihat peluang ini tak mengherankan jika para 

produsen baik muslim maupun non muslim berlomba-lomba mengembangkan 

produk halal demi mendapatkan pasar muslim. 

Merek agama Islam atau merek halal dibuat dengan prinsip-prinsip Islam 

yang membimbing apa yang diizinkan tidak hanya di industri makanan tetapi juga 

di bidang kosmetik, farmasi, logistik, pakaian, keuangan, perhotelan dan 

perbankan.1 Ada tiga kategori produk yang dijadikan target para produsen yaitu 

makanan, gaya hidup dan sektor jasa.  

Dalam kategori gaya hidup juga didominasi oleh perusahaan multinasional 

non muslim, produsen kosmetik halal Islam yaitu tanpa alkohol atau lemak hewan 

dimana kosmetik dianggap sebagai kebutuhan wanita untuk tampil cantik dan 

menjadi prioritas utama dalam menunjang penampilan sehari-hari terlebih kosmetik 

(make up) yang menjadi tren dimasa sekarang. Hal ini disebabkan oleh 

perkembangan teknologi yang begitu pesat serta membantu dunia hiburan terekspos 

secara cepat dan mudah sehingga menginspirasi masyarakat dalam berpenampilan 

terutama berdandan. Oleh karena itu banyak perusahaan yang memproduksi 

kosmetik berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kosmetik dengan berbagai 

macam inovasi produk. Seperti yang dapat kita lihat di industri kosmetik di 

Indonesia beberapa tahun terakhir muncul merek kosmetik yang disertai dengan 

label halal misalnya Wardah dan Zoya. 

                                                             
1Minkus-Mckenna, D, “The Pursuit of Halal”, Progressive Grocer, No. 86, Tahun 2007, hlm. 

42, kolom 17 
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Perkembangan industri kosmetik di Indonesia menunjukkan 

perkembangan yang cukup pesat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bizteka-

CCI pada tahun 2015 pasar kosmetik nasional diperkirakan tumbuh 8,3% dengan 

nilai Rp. 13,9 triliun, hasil ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 

12,8 triliun. Sepanjang tahun 2010-2015, peningkatan pasar industri kosmetik 

nasional rata-rata mencapai 9,67% pertahunnya.2  

Menurut data yang dirilis oleh Kementrian Perindustrian Republik 

Indonesia, angka pertumbuhan kosmetik nasional mencapai 20%, atau empat kali 

lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017.3 Kenaikan pertumbuhan 

hingga double digit ini didorong oleh permintaan besar dari pasar domestik dan 

ekspor seiring tren masyarakat yang mulai memperhatikan produk perawatan tubuh 

sebagai kebutuhan utama. Industri kosmetik dalam negeri bertambah sebanyak 153 

perusahaan pada tahun 2017, sehingga saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 760 

perusahaan. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto menjelaskan bahwa saat ini 

produk kosmetik sudah menjadi kebutuhan primer bagi kaum wanita yang 

merupakan target utama dari industri kosmetik. 

Dari industri skala menengah dan besar, beberapa dari mereka sudah 

mampu mengekspor produknya ke luar negeri seperti ke ASEAN, Afrika, Timur 

                                                             
2PT. Citra Cendikia Indonesia, “Perkembangan Pasar Industri Kosmetik di Indonesia 2010- 

2015”, dikutip dari http://cci-indonesia.com/2016/06/17/perkembangan-pasar-industri-kosmetik-di- 

indonesia-2010-2015/, diakses pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 20.55 WIB 
3Kementrian Perindustian Republik Indonesia, “Industri Nasional Tumbuh 20%”, Dikutip 

dari www.kemenperin.go.id/artikel/18957/industri-kosmetik-nasional-tumbuh-20/, diakses pada 

hari Selasa tanggal 18 September 2018 pukul 20.10 WIB 

http://cci-indonesia.com/2016/06/17/perkembangan-pasar-industri-kosmetik-di-%20indonesia-2010-2015/
http://cci-indonesia.com/2016/06/17/perkembangan-pasar-industri-kosmetik-di-%20indonesia-2010-2015/
http://www.kemenperin.go.id/artikel/18957/industri-kosmetik-nasional-tumbuh-20/
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Tengah dan lain-lain. Pada 2017, nilai ekspor produk kosmetik nasional mencapai 

US$ 516,99juta naik dibandingkan tahun 2016 sebesar US$ 470,30juta.4  

Dalam laporan yang berjudul “On the Rise and Online: Female Consumer 

in Asia” yang dirilis Vishop Holdings Limited – dengan melibatkan 5.500 wanita di 

Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, serta survey 6,2 juta orang 

generasi masa kini – dengan tingkat ekonomi menengah ke atas di Amerika Serikat, 

didapati sebuah kesamaan, yaitu daya beli wanita masa kini lebih tinggi ketimbang 

pria. Sebagian besar wanita bertanggung jawab atas keputusan penganggaran untuk 

kosmetik (81%).5 Oleh karenanya wajar saja bila para produsen kosmetik 

menjadikan wanita sebagai target utama pasar mereka. 

Para konsumen muslim harus lebih selektif dalam memilih produk 

kosmetik yang aman digunakan dan tentunya telah diperiksa oleh Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM). Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama 

Islam diwajibkan untuk mengkonsumsi hal yang halal, karena apapun yang 

dikonsumsi akan mendarah daging dalam tubuh kita. Kehalalan adalah parameter 

utama dalam proses pemilihan produk termasuk kosmetik. Oleh karena itu kosmetik 

halal menjadi jawaban bagi para muslimah untuk tetap tampil cantik tanpa harus 

takut terhadap kandungan dalam produk kecantikan yang digunakan. Label halal 

yang terdapat pada kemasan produk kosmetik tentu akan mempermudah konsumen 

untuk mengidentifikasi sebuah produk yang halal.  

                                                             
4Ibid. 
5Dedi Budiman, “Potensi Wanita”, dikutip dari https://marketing.co.id/potensi-wanita/, 

diakses pada hari Kamis 28 Febuari 2019 pukul 12.25 WIB 

https://marketing.co.id/potensi-wanita/
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Pada praktiknya di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah 

lembaga yang kompeten untuk melakukan penjaminan kehalalan produk. Dalam 

kerjanya MUI dibantu oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Makanan 

Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) untuk mensertifikasi kehalalaan sebuah 

produk yaitu menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan, rekomendasi dan 

bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan 

ajaran Islam. Dengan kata lain LPPOM-MUI didirikan untuk melindungi dan 

memberikan rasa tentram pada konsumen muslim tentang produk yang 

dikonsumsinya.6 

Meskipun demikian tetap saja konsumen tetap harus berhati-hati terhadap 

produk yang dikonsumsi. Akan lebih baik bagi konsumen untuk meneliti kembali 

produk dengan mempertimbangkan kandungan produk. Sesuai dengan penelitian 

Yunus Ali (2012)7 yang menyatakan bahwa baik muslim di Australia maupun 

Malaysia terkadang tak langsung percaya terhadap produk yang mempunyai label 

halal. Mereka akan meneliti kembali bahan-bahan yang terkandung dalam produk 

dan memastikan kembali produk tersebut halal dan layak dikonsumsi. Dalam 

penelitian Muhammad Nasrullah (2015)8 menyimpulkan bahwa adanya pengaruh 

signifikan antara Islamic branding terhadap keputusan konsumen. Hal ini juga 

                                                             
6Adisasmito, W., “Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan 

Makanan”, dikutip dari https://staff.blog.ui.ac.id/wiku-a/files/2009/02/kebijakan-nasional-mui-dan- 

bpom-dalam-labeling-obat- dan-makanan_edited.pdf, diakses pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 

pukul 21.15 WIB 
7Yunus Ali, “Halal Branding: A Study of Moeslem Consumers Perspective”, On Proceedings 

of The 2nd Global Islamic Marketing Conference, Abu Dhabi, hlm. 1-6 
8Muhammad Nasrullah, “Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Konsumen 

TerhadapProduk”,  Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 13, No. 2, Desember 2015, hlm. 79-87 

https://staff.blog.ui.ac.id/wiku-a/files/2009/02/kebijakan-nasional-mui-dan-%20bpom-dalam-labeling-obat-
https://staff.blog.ui.ac.id/wiku-a/files/2009/02/kebijakan-nasional-mui-dan-%20bpom-dalam-labeling-obat-
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mengindikasi bahwa konsumen muslim juga mempertimbangkan merek Islam serta 

adanya label halal sebelum akhirnya melakukan pembelian. 

Shimp menyatakan iklan dapat mempengaruhi pengharapan konsumen 

tentang produk dan menggerakkan unsur pembelian. Pembelian yang dilakukan 

oleh seorang konsumen termasuk dalam rantai keputusan pembelian. Pada 

umumnya, proses keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen melalui 

lima tahapan yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

pembelian dan perilaku pasca pembelian.9 

Untuk menguatkan daya tarik dari suatu iklan dalam situasi terjadinya 

media cluttered, cukup banyak cara yang dapat dipergunakan, salah satunya adalah 

dengan menggunakan endorser. Cukup banyak perusahaan besar yang tidak segan-

segan untuk melibatkan seorang atau beberapa endorser sekaligus pada iklannya 

meski dengan biaya yang tidak sedikit. Penggunaan endorser dalam iklan 

dimaksudkan untuk memberikan dukungan atau dorongan kepada pesan iklan agar 

lebih mudah diterima oleh konsumen, sekaligus mempermudah tumbuhnya 

keyakinan dalam diri konsumen atas produk yang diiklankan.10 Penggunaan 

komunikator celebrity endorser yang memiliki karakteristik akan dapat 

mempengaruhi sikap atau tanggapan konsumen yang positif terhadap produk 

tersebut sehingga konsumen akan mempertimbangkannya dalam proses pembelian 

                                                             
9Terence A. Shimp, Advertising Promotion and Other Aspects of Intergated Marketing 

Communication 8th Edition, (Canada: Nelson Education, Ltd, 2003), hlm. 374 
10Gevin Septia Harly dan Damayanti Octavia, " Pengaruh Endorsement Fashion Blogger 

Terhadap Minat Beli Merek Lokal Pada Tahun 2013–2014", Jurnal Manajemen Indonesia, Vol. 14 

No. 2, Agustus 2014, hlm. 143 
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dan diharapkan secara langsung mempengaruhi alam bawah sadar. Dengan 

demikian konsumen akan memutuskan untuk membeli tanpa adanya unsur paksaan.  

Selebriti yang dipilih produsen kosmetik sebagai endorser memiliki citra 

dan kesan diri yang dianggap mewakili nilai-nilai dari produk kosmetik mereka. 

Sejauh ini penggunaan celebrity endorser dalam mengkampanyekan pesan dari 

produk kosmetik halal dianggap cukup berhasil, ketika pesan iklan tersebut 

tersampaikan maka konsumen akan mengasosiasikan kosmetik halal tersebut dalam 

benak mereka.11 Hal ini sesuai dengan penelitian Andrio Husein (2017)12, hasilnya 

juga diketahui endorser yang baik adalah endorser yang dapat menjaga dirinya dari 

hal-hal yang dapat menyebabkan pemberitaan negatif karena hal ini dapat 

mempengaruhi citra merek yang di-endorser-nya. Shimp juga mengatakan bahwa 

tidak semua merek yang menggunakan celebrity endorser akan menjadi efektif 

iklannya.13 Maka dalam penelitian Premi Wahyu Widyaningrum (2016)14 juga 

disarankan kepada produsen kosmetik Wardah untuk tetap selektif dalam memilih 

celebrity endorser agar citranya tetap terjaga dan konsumen tetap loyal. 

Dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan diatas tampak bahwa 

Islamic branding dan celebrity endorser memiliki peran yang cukup besar terhadap 

perilaku konsumen untuk melakukan pembelian. Namun demikian penelitian-

                                                             
11Premi Wahyu Widyaningrum, “Pengaruh Label Halal dan Celebrity Endorser Terhadap 

Keputusan Pembelian (Survei Pada Konsumen Wardah di Ponorogo), Jurnal Ekonomi Syariah 

Indonesia, Vol. 6, No. 2, Desember 2016, hlm. 85 
12Andrio Husein, “Analisis Pengaruh Iklan dan Celebrity Endorser Terhadap Citra Merek 

Dalam Meningkatkan Minat Beli Shampoo Pentene Pada Masyarakat Kota Pekanbaru”, Journal Of 

Management Fekon, Vol. 4, No. 1, Febuari 2017, hlm. 254-255 
13Windi Asiani, “Pengaruh Celebrity Endorser Dalam Iklan Freshcare Aromatheraphy 

Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus di Wilayah Tanjung Duren)”, Jurnal Akuntansi dan 

Manajemen Esa Unggul, Vol.2, No.2, Oktober 2014, hlm.77 
14Premi Wahyu Widyaningrum, “Pengaruh . . . . , hlm. 85 
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penelitian tersebut tidak menggunakan model TPB. Penelitian yang telah dijelaskan 

diatas hanya sebagai variabel mandiri bukan sebagai variabel prediktor perilaku 

sebagaimana yang ada dalam model theory of planned behavior. Oleh karena itu 

peneliti mencoba melakukan penelitian ulang dengan menambahkan model TPB. 

TPB atau theory of planned behavior akan digunakan sebagai prediktor daripada 

perilaku konsumen yang didalamnya meliputi sikap, norma subyektif, persepsi 

kontrol diri dan niat berperilaku.15 

Dalam penelitiannya, Syed Syah Alam dan Nazura Mohamed Sayuti 

(2011)16, menguji perilaku pembelian makanan halal di Malaysia dengan 

menggunakan teori TPB yang dikembangkan oleh Ajzen. Dimana hasil studi ini 

menunjukkan bahwa semua faktor yaitu sikap, norma subyektif dan persepsi 

kontrol diri dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

pembelian makanan halal. Hal ini menunjukkan model TPB dalam penelitian ini 

tampaknya efektif memprediksi niat pembelian makanan halal diantara konsumen 

Malaysia. Hal itu sejalan dengan penelitian Klemens Wedanaji Prasastyo (2015)17 

yang juga mengaplikasikan model TPB dalam penelitiannya. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa seluruh variabel TPB berpengaruh positif signifikan terhadap 

niat pembelian apartemen diwilayah Jakarta. 

                                                             
15Ajzen, I., dan Driver, B. L, “Perception of Leisure Participation from Behavioral Normative 

and Control Beliefs: an Application of The Theory of Planned Behavior”, Leisure Science Journal, 

No. 13, 1991, hlm. 190 
16Syed Syah Alam dan Nazura Mohamed Sayuti “Applying the Theory of Planned Behavior 

(TPB) in halal Food Purchasing”, International Journal of Commerce and Management”, Vol. 21, 

No. 1, 2011, hlm.8-20 
17Klemens Wedanaji Prasastyo, “Aplikasi theory of Planned Behavior (TPB) Dalam Intensi 

Pembelian Apartemen Di Wilayah Jakarta Dengan Domisili Sebagai Variabel Moderating”, Jurnal 

Bisnis ddan Akuntansi, Vol. 17, No. 2, 2015, hlm. 134-142 
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Dikenal sebagai kota pelajar, kota Yogyakarta sendiri masih menjadi 

tujuan populer untuk menuntut ilmu bagi pelajar maupun mahasiswa dari seluruh 

wilayah di Indonesia. Setiap tahun ajaran baru jumlah pelajar dan mahasiswa selalu 

mengalami peningkatan. Selain karena biaya hidup yang relatif lebih rendah dari 

kota besar lainnya, citra Yogyakarta sebagai kota aman dan nyaman dengan 

keadaan fasilitas sosial dan fisik yang menunjang untuk belajar serta sekolah dan 

perguruan tinggi yang cenderung memiliki mutu yang lebih baik menjadi daya tarik 

tersendiri bagi pelajar yang ingin merantau. 

Dengan meningkatnya jumlah peserta didik setiap tahunnya ini tentu saja 

mejadi sebuah peluang tersendiri bagi para produsen kosmetik dalam meningkatkan 

jumlah penjualan produk melalui berbagai macam promosi menarik. Perubahan 

gaya hidup ditambah dengan kecanggihan teknologi masa kini serta tren beauty 

blogger dan vlogger yang menjamur dimasyarakat menjadikan para mahasiswi 

sebagai segmen pasar potensial dalam target pemasaran produknya. Hal ini 

didukung BPOM RI melalui siaran pers “Kampanye Cerdas Gunakan Kosmetik 

Untuk Generasi Milenial” yang mengharapkan generasi milenial termasuk 

mahasiswi dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuannya dalam memilih 

kosmetik yang aman, serta menjadi agen of change dalam penyebarluasan 

informasi keamanan kosmetik bagi teman dan lingkungannya.18 

Adanya fenomena Islamic branding dalam berbagai produk terutama 

produk kosmetik dan penggunaan celebrity endorser dalam penguatan daya tarik 

                                                             
18Siaran Pers BPOM RI, “Kampanye Cerdas Gunakan Kosmetik Untuk Generasi Milenial”, 

dikutip dari https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/442/SIARAN-PERS-Kampanye-Cerdas-

Gunakan-Kosmetik-Untuk-Generasi-Milenial.html, diakses pada hari Sabtu 2 Maret 2019 pukul 

13.05 WIB 
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iklan produk kosmetiknya, muncul sebuah pertanyaan bahwa seberapa besar 

Islamic branding dan celebrity endorser dapat mempengaruhi konsumen agar 

tertarik sehingga memutuskan untuk membeli produk kosmetik halal karena 

mungkin saja masyarakat masih bergantung pada produk kosmetik yang belum 

bersertifikat halal. Selain itu juga sejauh mana pengaruh penerapan model TPB ini 

terhadap perilaku keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut guna mengukur “Pengaruh Islamic Branding dan Celebrity 

Endorser Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Kosmetik Halal Pada 

Mahasiswi Di Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka akan 

mengukur: 

1. Bagaimana pengaruh Islamic Branding terhadap keputusan pembelian 

konsumen kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta? 

2. Bagaimana pengaruh Celebrity Endorser terhadap keputusan pembelian 

konsumen kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta? 

3. Bagaimana pengaruh Sikap terhadap niat beli konsumen kosmetik halal pada 

mahasiswi di Yogyakarta? 

4. Bagaimana pengaruh Norma Subyektif terhadap niat beli konsumen kosmetik 

Halal pada mahasiswi di Yogyakarta? 

5. Bagaimana pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku terhadap niat beli konsumen 

kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta? 
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6. Bagaimana pengaruh niat terhadap keputusan pembelian konsumen produk 

kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis pengaruh Islamic Branding terhadap keputusan pembelian 

konsumen kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta. 

2. Menganalisis pengaruh Celebrity Endorser terhadap keputusan pembelian 

konsumen kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta. 

3. Menganalisis pengaruh Sikap terhadap niat beli konsumen kosmetik halal 

pada mahasiswi di Yogyakarta. 

4. Menganalisis pengaruh Norma Subyektif terhadap niat beli konsumen 

kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta.  

5. Menganalisis pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku terhadap niat beli 

konsumen kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta. 

6. Menganalisis pengaruh niat beli terhadap keputusan pembelian konsumen 

kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta. 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

mengenai pemahaman terkait Islamic Branding dan pemasaran dengan 

dukungan Celebrity Endorser yang mana dapat menjadi suatu media untuk 

menyampaikan informasi produk serta dapat dijadikan bahan pertimbangan 
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terkait perilaku pembelian konsumen muslim dalam melakukan keputusan 

pembelian khususnya untuk konsumen kosmetik halal. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada produsen 

kosmetik halal secara umum, terkait pemasaran yang dilakukan sehingga 

konsumen menjadi loyal terhadap produk yang ditawarkan. 

D. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini akan disajikan dalam sistematika penyusunan dan 

pembahasan yang terdiri atas lima bab sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan, dimana bagian ini  yang  menjelaskan terkait  

latar  belakang masalah, rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab II adalah telaah pustaka yang berisi kajian penelitian terdahulu, 

landasan teori mengenai Islamic branding, celebrity endorser, Theory of Planned 

Behavior dan keputusan pembelian meliputi pengertian masing-masing dan 

sebagainya serta hipotesis dari masalah yang diteliti.  

Bab III adalah metode penelitian, dimana dalam bab ini dijelaskan tentang 

metode yang digunakan pada penelitian ini untuk menganalisis serta digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, 

tempat, subjek dan objek penelitian, definisi operasional variabel, skala pengujian 

varaibel penelitan, populasi dan metode penentuan sampel, sumber data, teknik 

pengumpulan data, uji analisis data dan metode analisis datanya. 
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Bab IV adalah hasil dan analisis penelitian. Dalam bab ini berisi data yang 

dianalisis sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Bab 

ini menjelaskan hasil dari perhitungan data dan interpretasi dari hasil. 

Bab V adalah penutup, yang merupakan bagian akhir penulisan. Bagian ini 

memuat kesimpulan dan saran sebagai jawaban persoalan yang dibahas dalam  

penelitian ini. 


