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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

 
Hadirnya globalisasi di era millenium ini telah membawa dampak 

besar dalam kehidupan manusia. Salah satu faktor pendorong globalisasi 

adalah teknologi informasi yang memungkinkan manusia untuk saling 

berhubungan tanpa dibatasi oleh batas-batas negara sehingga dunia seakan-

akan menjadi datar.1 Teknologi dan internet mempunyai peran yang begitu 

besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan 

teknologi informasi saat ini khusunya melalui media internet telah 

memberikan banyak manfaat dalam berbagai kehidupan masyarakat 

khususnya dalam e-commerce. 2  Dalam perkembangannya, kemajuan 

teknologi informasi telah mendorong negara-negara untuk meliberalisasi 

sektor komunikasi dan pada akhirnya telah menstimulasi kemajuan 

ekonomi.3 Namun dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi 

dan internet juga menimbulkan banyak permasalahan hukum. Salah 

satunya adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan privasi. Berkat 

kemajuan teknologi dan pemanfaatan teknologi mudah diakses, disimpan, 

 
1  Shinta Dewi, “CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-

commerce Menurut Hukum International, Widya Padjajdaran, 2009, hlm 1.  
2 Ibid, hlm 2. 
3 John Baylis & Steve Smith, The Globalization of World Politics, An Introduction to 

International Relations, Oxford University Press, New York, 2001, hlm. 540-541. 
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dialihkan, dan disebarluaskan kepada pihak lain secara cepat tanpa izin atau 

sepengetahuan pemilik informasi. Dalam perkembangan ekonomi yang 

moderen seperti sekarang ini maka informasi termasuk informasi pribadi 

merupakan aset yang sangat berharga yang mempunyai nilai ekonomi yang 

tinggi sehingga banyak dimanfaatkan oleh kalangan bisnis sehingga 

siperlukan perlindungan.4  Selanjutnya keinginan untuk menjaga privasi 

atas informasi pribadi tersebut berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan 

pengguna. Pengguna akan merasa nyaman melakukan transaksi melalui 

internet kalau merasa yakin adanya perlindungan informasi pribadinya 

sehingga tidak akan disebarluaskan kepada pihak tanpa seizinnya.5  

Salah satu produk dari perkembangan teknologi tersebut disebut 

Financial Technology atau Fintech, hal tersebut merupakan sebuah istilah 

yang menjadi penghubung antara sektor finansial dengan pengguna atau 

masyarakat umum. Investasi pada startup Fintech mulai banyak diminati, 

sehingga sektor Fintech mulai berkembang dan produk-produk baru 

banyak yang diluncurkan. Fintech bertujuan untuk memudahkan 

masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah 

transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. Pengertian lebih lanjut 

mengenai Fintech dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial 

(selanjutnya disebut PBI Penyelenggaraan Teknologi Finansial), selain 

 
4 Shinta Dewi, Op.cit, hlm 2.  
5 Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Harmonisasi dan sinkronisasi Konsepsi 

Hukum Perlindingan Data dan Informasi Pribadi, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, 
Jakarta, November 2017, hlm 2-5  
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Istilah Fintech terdapat juga istilah Inovasi Keuangan Digital (IKD) sesuai 

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/POJK.02/2018 

tentang Inovasi Keuangan Digital Di sektor Jasa Keuangan (selanjutnya 

disebut POJK IKD), IKD merupakan aktivitas pembaruan proses bisnis, 

model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru 

di sektor keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.6 Kedua istilah 

tidak ada perbedaan mendasar, hanya saja OJK menggunakan terminologi 

IKD untuk menyebutkan produk Fintech.7  

Di Indonesia sendiri, Fintech berkembang di berbagai sektor, mulai 

dari Startup pembayaran, peminjaman (Lending), perencanaan keuangan 

(personal finance), investasi ritel, pembiayaan (Crowdfunding), remitasi, 

riset keuangan, dll. Namun Penulis akan lebih fokus membahas mengenai 

Peer-to-Peer Lending, hal tersebut dikarenakan belakang ini banyak sekali 

terjadi penyelenggara Fintech Peer-to-Peer Lending yang tidak berizin dan 

terdaftar dalam OJK sehingga mereka berdiri secara ilegal. Otoritas Jasa 

keuangan (selanjutnya disebut OJK) pada bulan November 2019 telah 

menemukan 125 Fintech Peer-to-peer Lending ilegal yang beroperasi di 

Indonesia8 Dengan semakin banyak Peer-to-Peer Lending ilegall tersebut, 

didirikannya sebuah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia 

 
6Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 13/POJK.02/2018 
7  Ricky Pratomo,Aturan dan Risiko Bisnis Inovasi Keuangan Digital, diakses dari 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5bc6c2234e31c/aturan-dan-risiko-bisnis-inovasi-
keuangan-digital, pada tanggal 24 September 2019, Pukul 13.10 

8Addi M Idham, Daftar Fintech P2P Lending Ilegal Temuan OJK Pada November 2019, 
diakses dari: https://tirto.id/daftar-fintech-p2p-lending-ilegal-temuan-ojk-pada-november-2019-
emRF, Pada tanggal 7 Desember 2019, Pukul 11.16 
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(AFPI) pada tahun 2015. AFPI merupakan organisasi yang mewadahi 

pelaku usaha Fintech Peer-to-Peer Lending atau Fintech pendanaan online 

di Indonesia, 9  dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam 

mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga 

meningkatkan literasi keuangan. 10  Dengan adanya asosiasi tersebut 

diharapkan dapat menjadi forum untuk Fintech dan para investor untuk 

berbagi pengetahuan dan menyamakan pengetahuan visi ekonomi 

Indonesia. Selain itu AFPI juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi 

antara lembaga Fintech yang terletak di luar negeri.  

Fintech sangat berpotensi menjadi salah satu solusi mengatasi 

masalah yang sedang ada di masyarakat. Mayoritas masyarakat tidak dapat 

dilayani industri keuangan tradisional, karena perbankan terikat 

mempunyai aturan yang ketat atau terdapat keterbatasan industri perbankan 

dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Masyarakat mencari 

alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional, diperlukan 

alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan. Sehingga peran Fintech 

di indonesia dapat mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, 

membantu juga dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri 

yang masih sangat besar, seperti mendorong distribusi pembiayaan 

nasional yang masih belum merata di 18.000 pulau dengan itu dapat 

 
9 Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, diakses dari 

Infhttps://www.afpi.or.id/about, pada tanggal 12 September 2019, Pukul 17.35 
10 Fransiska Ardela,Teknologi Finansial: Tengok Dulu Perkembangan Fintech Di 

Indonesia, diakses dari https://www.finansialku.com/perkembangan-fintech-di-indonesia/, pada 
tanggal 24 September 2019, Pukul 18.46. 
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meningkatkan inklusi keuangan nasional, dan juga dapat mendorong 

ekspor UMKM yang saat ini masih rendah.11  

Mempertimbangkan fenomena tersebut, Pemerintah Indonesia 

bertindak dengan cepat. OJK dan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan 

regulasi baru mengenai layanan Fintech. Peraturan tersebut memberikan 

peluang bagi perusahaan dan startup Fintech untuk berkembang. OJK 

mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01-/2016 tentang layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi informasi (selanjutnya disebut POJK 

Layanan Pinjam Meminman Uang Berbasis Teknologi) yang 

selanjutnya diikuti dengan POJK IKD dan POJK 35/POJK.05/2018 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut 

POJK Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan). Sedangkan BI 

mengeluarkan PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan 

Pemrosesan Transaksi Pembayaran (selanjutnya disebut PBI 

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran) yang 

selanjutnya diatur lebih rinci dalam PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI Fintech). 

Kedua peraturan BI dan OJK tersebut mengatur dua hal terpenting dalam 

layanan Fintech: Peer-to Peer (P2P) lending dan Payment Gateway 

System.   

 
11 Muliaman D. Hadad, Financial Technology (Fintech) di Indonesia, kuliah umum tentang 

Fintech-IBS, Jakarta, 2 Juni 2017, dari diakses http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20-
%20FinTech%20IBS%20June%202017.pdf, pada tanggal 24 September 2019, Pukul 22.40.  
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Melihat pada Peer-to-peer Lending. Sistem Peer-to-peer Lending 

pertama kali dikenal di Inggris melalui perusahaan Zopa pada tahun 2005 

yang kemudian diikuti Amerika dan lainnya.12 Di barat, para pengguna 

tertarik dengan Peer-to-peer Lending karena dampak krisis finansial 2008. 

Pada saat itu bank menutup penyaluran kredit baru dan memberikan suku 

bunga yang mendekati 0% kepada pada deposan uang. karena itu, 

peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif dan pemilik dana 

aktif mencari investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi.  Di Indonesia 

pengaturan mengenai Peer-to-peer Lending dapat ditemukan dalam POJK 

Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminman Uang 

Berbasis Teknologi, dan berdasarkan peraturan tersebut Peer-to-peer 

Lending merupakan layanan pinjam meminjam uang secara langsung 

antara kreditur (Pemberi Pinjaman) dan Debitur/Borrower (Penerima 

Pinjaman) berbasis teknologi informasi. Hal yang membedakan Peer-to-

peer Lending dengan Bank adalah di Peer-to-peer Lending terjadi 

pertemuan antara penerima pinjaman (borrower) dan pemberi pinjaman 

(lender). Pertemuan tersebut harus terjadi di platform teknologi informasi 

penyelenggara Peer-to-peer Lending antara borrower dan lender. 

Sementara di bank, pihak yang menabung tidak tahu siapa dana yang 

mereka tabung tersebut disalurkan sebagai pinjaman oleh bank. Platform 

Peer-to-peer Lending sangat diminati karena platform tersebut dapat 

 
12 Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer-

to-Peer Lending, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty if Law, Universitas Islam Indonesia, 5 
November 2018, Hal 321.  
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mengevaluasi peminjam dan memberikan keputusan kredit dalam hitungan 

menit atau jam, tidak seperti Bank yang dapat memakan beberapa hari 

bahkan bisa sampai beberapa minggu.13  Dalam perkembangan Fintech 

Peer-to-peer Lending, satu hal yang menjadi isu penting adalah mengenai 

pengambilan data pribadi, seperti data kontak, foto, ataupun data pribadi 

lain dari ponsel peminjam saat calon nasabah mengunduh aplikasi 

pinjaman online. Data pribadi tersebut, selain untuk pembuatan credit 

scoring dan profil kredit peminjam, digunakan pula dalam proses 

penagihan pinjaman.   

Berdasarkan artikel Kompas.com yang berjudul “Penyalahgunaan 

Data Pribadi Konsumen Sudah Masuk Katagori Gawat Darurat” oleh Murti 

Ali Lingga, saat ini penyalahgunaan data-data konsumen/masyarakat oleh 

oknum perusahaan tertentu sudah sangat parah, sehingga data yang dimiliki 

dapat disalahgunakan.14  Saat ini terdapat jumlah orang yang signifikan 

yang menjadi korban usaha pinjaman online dan mereka merasa dirugikan 

karena merasa data pribadi disebarkan. Mereka mengadu karena sebagai 

debitur, pihak Fintech sebagai pemberi pinjaman dianggap telah melanggar 

hukum dengan menyebarkan data pribadi mereka dan melakukan 

penagihan secara berlebihan. 

 
13 Davis LEE Kuo Chuen & Robert H. Deng, Handbook of Blockchain, Digital Finance, 

and Inclusion Volume 1: Cyptocurrency, Fintech, Insurtech, and Regulation, hlm 391. 
14Murti Ali Lingga, Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Sudah Masuk Katagori 

Gawat Darurat,diakses: https://money.kompas.com/read/2019/07/27/201200426/penyalahgunaan-
data-pribadi-konsumen-sudah-masuk-katagori-gawat-darurat?page=all, Pada Tanggal 7 Desember 
2019, Pukul 13.05 
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Saat ini regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia masih 

tersebar dalam beberapa peraturan, baik dalam Undang-undang maupun 

peraturan pelaksana, sehingga tidak menutup kemungkinan pengaturan 

perlindungan data pribadi yang tersebar juga mengatur terkait dengan 

pemulihan perlidungan data pribadi. Oleh karena itu regulasi perlindungan 

data pribadi yang komprehensif sangat dibutuhkan karena saat ini belum 

terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi lex-specialis 

mengenai perlindungan data pribadi khususnya dalam bisnis Fintech.15 

OJK memiliki aturan mengenai perlindungan data pribadi sebagaimana 

tercantum dalam dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan 

konsumen sektor jasa keuangan yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran 

SEOJK No. 014/SEOJK.07/2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data 

dan/atau informasi pribadi konsumen (selanjutnya disebut SEOJK 

14/2014). Secara lebih spesifik, pengaturan data konsumen dalam Peer-to-

peer Lending di atur pula dalam POJK Layanan Pinjam Meminman Uang 

Berbasis Teknologi. Dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, 

kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen merupakan salah satu 

prinsip yang digunakan. 

Meskipun telah ada Perkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (selanjutnya disebut 

Perkominfo 20/2016) untuk memberikan perlindungan terhadap industri 

Fintech, tetapi produk hukum tersebut masih lemah. Belum ada ketentuan 

 
15 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, hlm. 7  
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mengenai sanksi yang Kuat dalam hal terjadi pelanggaran data pribadi 

konsumen. Untuk itu, diperlukan Undang-Undang perlindungan data 

pribadi sebagai payung hukum perlindungan data pribadi untuk semua 

sektor khususnya dalam pemanfaatan sistem elektronik. Perlu kita lihat 

bahwa masih terdapatanya penyalahgunaan data pribadi, terbukti dengan 

diterimanya laporan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta 

sebesar 5 ribu laporan kasus penyalahgunaan data pribadi16. Data pribadi 

yang ditangani LBH Jakarta saat iini seperti perundungan, pinjaman uang 

online (Peer-to-peer Lending), jual- beli pekerja seksual di media sosial, 

dan penyalahgunaan data pribadi yang tertera di Kartu Tanda Penduduk. 

(KTP).  

Melihat pada negara lain yang dapat kita bandingankan adalah 

Singapura, negara tersebut merupakan tujuan utama untuk bisnis fintech. 

Hal ini dikarenakan Singapura menawarkan perpaduan peraturan yang kuat 

dan juga yang mendukung dari pemerintah. Selain itu terdapat sektor 

keuangan yang sangat mapan, infrastruktur digital yang sangat baik, 

kumpulan besar spesialis teknologi Informasi, dan ekosistem investor dan 

penasihat yang bersemangat. 17  Bisnis fintech yang aktif di Singapura 

termasuk tetapi tidak terbatas pada penanaman bisnis (remittances), dan 

peyalur uang (Money Transfers), pinjaman (Lending), manajemen 

 
16  Adi Briantika, LBH Jakarta Terima 5.000 Laporan Kasus Penyalahgunaan Data 

Pribadi, diakses dari https://tirto.id/lbh-jakarta-terima-5000-pengaduan-penyalahgunaan-data-
pribadi-efu4, Pada tanggal 25 September 2019, Pukul 17.47. 
17The ICLG, Singapore: Fintech 2019, diakses dari https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-
and-regulations/singapore, Pada tanggal 26 September 2019, Pukul 17.50 
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kekayaan (Wealth Management), Blockchain, dan Cryptocurrency, 

Crowdfunding, dan pembayaran investasi. Perusahaan fintech yang 

berbasis di ASEAN mecatat rekor tinggi US$ 458 juta dalam investasi 

antara Januari dan Oktober 2018, dengan US$ 222 juta masuk ke fintech 

Singapura saja. Tren fintech terkemuka termasuk kenaikan pemain 

teknologi non-bank di ruang fintech, seperti Grab yang berbasis di 

Singapura dimulai sebagai penyediaan layanan kebutuhan sehari-hari bagi 

para pelanggan termasuk perjalanan, pesan-antar makanan dan pengiriman 

barang, tetapi kemudian Grab meluncurkan platform pembayaran digital 

Grabpay, sehingga diperluas ke layanan kredit. Singapura terus menjadi 

pemimpin untuk startup yang berbasis blockchain. Dengan berkembangnya 

artificial intelligence and big data, terjadi juga pelanggaran terhadat data 

pribadi. Sehingga meningkatkan kesadaran singapura dalam menekankan 

regulasi mengenai perlindungan data pribadi. 

Singapura memiliki lingkungan peraturan yang mendukung. The 

Singapore Monetary Authority of Singapore (MAS) yaitu lembaga yang 

bertanggungjawab dalam membuat regulasi finansial di Singapura. Selain 

itu, ada beberapa lisensi Fintech untuk perusahaan Fintech di Singapura. 

Pertama, lisensi Capital Markets Services (CMS) dibawah the Securities 

and Futures Act for Fintech yang bergerak dalam bisnis sekuritas, 

mengelola dana > $ 1 M dari dana global, dan menyediakan layanan 

penasihat keuangan. Kedua, lisensi Moneylenders dibawah the 

Moneylenders Act for Fintech yang bergerak dalam bisnis pinjam 
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meminjam uang. Ketiga, lisensi perbankan yang berada dibawah Banking 

Act (BA) untuk entitas yang menerima setoran dana baik dalam bentuk 

rekening giro atau deposito dan sistem pembayaran. Perusahaan juga harus 

memahami dan memenuhi kriteria Personal Data Protection Act 2012 

untuk melindungi data pribadi pelanggan yang diperoleh dari dalam 

singapura, seperti ketentuan bahwa perusahaan harus memiliki kebijakan 

data pribadi yang dapat diakses oleh publik, menyetujui penggunaan data, 

dan membangun keamanan fisik dan sistem untuk mengindari 

penyalahgunaan data. Bisnis fintech yang berhubungan dengan konsumen 

wajib memiliki kebijakan perlindugan data dan praktik untuk memenuhi 

persyaratan Personal Data Protection Act 2012. 

Peneliti menemukan satu penelitian yang serupa yaitu oleh Emir 

Rozaano Dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dengan judul 

“Studi Komparatif Mengenai Pemulihan Data Pribadi Pada Peraturan 

Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dengan General Data Protection 

Act (GDPR)” dengan rumusan masalah “Bagaimana perbandingan 

pengaturan hukum mengenai pemulihan data pribadi pada peraturan 

perlindungan data pribadi di Indonesia dengan General Data Protection 

Regulation?” Dengan menarik kesimpulan bahwa dari hasil analisanya 

tidak ada satupun yang mengatur secara tegas mengenai pengaturan 

Pemulihan Data Pribasi baik dalam General Data Protection Regulation 

maupun dalam peraturan Perlindungan Data pribadi di Indonesia. Terdapat 

perbedaaan yakni dalam subjek perbandingannya, yaitu dalam penelitian 
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Emir Rozaano yang dibandingkan adalah peraturan mengenai perlindungan 

data pribadi di Indonesia dengan General Data Protection Act, sedangkan 

yang dibandingkan oleh penulis adalah peraturan mengenai perlindungan 

data pribadi dalam Fintech Peer-to-Peer Lending di Indonesia dengan 

Singapura. Peneliti memilih untuk membandingkannya dengan Singapura 

krena negara tersebut menawarkan perpaduan peraturan yang kuat dan juga 

yang mendukung dari pemerintah. Selain itu terdapat sektor keuangan yang 

sangat mapan, infrastruktur digital yang sangat baik dan kumpulan besar 

spesialis teknologi Informasi. Melihat bahwa faktanya Singapura dapat 

meraih label sebagai pusat Keuangan di ASEAN, negara tersebut berhasil 

menjadi negara dengan nilai pendanaan Fintech tertinggi di ASEAN, 

sehingga menarik perhatian penulis karena dibandingkan dengan negara 

ASEAN yang lain Singapura merupakan negara yang relatif kecil, namun 

dapat meraih prestasi tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berkeinginan untuk mengkaji 

lebih lanjut mengenai Studi Komparatif Aturan Mengenai Data pribadi 

Dalam FinTech Peer-to-Peer Lending di Indonesia dengan Singapura 

1.2 Rumusan Masalah 

Di dalam penelitian yang berjudul “Aturan Mengenai 

Perlindungan Data pribadi Dalam FinTech Peer-to-Peer Lending di 

Indonesia dengan Singapura” Penulis akan merumuskan permasalahan 

dari pada latar belakang guna untuk mempermudah penulis dalam 

membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang 
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akan dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hasil seperti yang 

diharapkan, rumusan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana 

perbandingan pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi 

dalam FinTech Peer-to-Peer Lending di Indonesia dengan Singapura? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada adalah: 

1.3.1. Untuk Menganalisis dan Meneliti Perbandingan Peraturan 

Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Fintech Peer-to-Peer 

Lending di Indonesia dengan Singapura  

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teori diharapkan Untuk memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap pengembangan ilmu Hukum Perdata, khususnya ilmu Hukum 

Perbankan dan untuk memahami perlindungan hukum bagi pengguna 

platform peer to peer lending dalam transaksi pinjam meminjam uang; 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat 

untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan platform pinjaman 

daripada teknologi finansial yaitu peer to peer lending di Indonesia; 

1.5. Sistematika penelitian  

Penulis akan menjelaskan secara ringkas bab demi bab secara 

berurutan. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai 

berikut: 
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BAB   I  :  Pendahuluan 

Merupakan garis besar, arah tujuan, dan 

alasan penelitian yang mendorong penulis 

melakukan penelitian dan meliputi: Latar 

Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian (Manfaat 

Teoritis dan Manfaat Praktis), dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II  :  Tinjauan Pustaka 

Memaparkan lebih jauh mengenai teori yang 

menjadi landasan penulis, yang meliputi: 

Landasan Teori, dan landasan konseptual. 

BAB III  :  Metode Penelitian 

Menguraikan tentang Jenis Penelitian, Jenis 

Data, Teknik Analisis Data dan Pendekatan 

Penelitian. 

BAB IV  :          Hasil Penelitian dan Pembahasan 

BAB V  :          Kesimpulan dan Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 


