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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan

signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat

kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini

mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk

dengan "range" yang sangat luas. Dengan dukungan kemajuan teknologi

transportasi dan entry barrier (hal-hal yang menghalangi suatu perusahaan masuk

ke bidang usaha tertentu)1 yang makin tipis dalam perdagangan internasional,

maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke

berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu

menjangkau seluruh strata masyarakat.

Tentu hal ini diperlukan pengawasan Kepolisian dan Badan Pengawas Obat dan

Makanan dalam mencegah dan memberantas obat dan makanan berbahaya. Peran

dan fungsi Polri dalam pencegahan peredaran obat dan makanan berbahaya tidak

hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan

penyalahgunaan peredaran obat dan makanan berbahaya. Seperti tercantum dalam

UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri, Kamtibmas didefinisikan sebagai :

1http://www.proweb.co.id/articles/manajemen/barrierentry.html diakses pada tanggal 14 Agustus
2015 Pukul 9.00 Wib.
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“suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat
terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya
tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta
terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta
mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah,
dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk
gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Sangatlah jelas bahwa penegakan hukum merupakan salah satu bagian dari tugas

tersebut. Penjelasan tersebut juga menegaskan kembali apa yang sebenarnya

menjadi tugas kepolisian, yaitu tugas preventif atau melakukan pencegahan

terhadap pelanggaran dan kejahatan atau juga memelihara ketertiban (order

maintenance) dan tugas represif yaitu melakukan penegakan hukum (law

enforcement). Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan

Keputusan Presiden RI No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas,

kewenangan, susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI

No.64 Tahun 2005 mempunyai tugas dan fungsi yaitu Pengkajian dan penyusunan

kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, Pelaksanaan

kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, koordinasi kegiatan

fungsional dalam melaksanakan tugas BPOM, dan Pemantauan, pemberian

bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat

di bidang pengawasan obat dan makanan.

Seiring konsumsi masyarakat terhadap produk-produk tersebut cenderung terus

meningkat, Data Statistik Indonesia memperlihatkan bahwa dari tahun 2012

hingga tahun 2013 sampai 2014, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat

Indonesia mengalami peningkatan, dari sebesar Rp. 461.356,- per bulan pada
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tahun 2012 meningkat sebesar 9,56 persen pada tahun 2013 dan 2014 menjadi Rp.

505.461,- per bulan.

Keberhasilan ekonomi Indonesia sebenarnya bisa juga dilihat dari pendapatan per

kapita ini meskipun pendekatannya dari sisi pengeluaran, tetapi inilah salah satu

ukuran riil mengenai besarnya pendapatan per kapita tersebut sekaligus

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan

pro-rakyat. Kemudian kalau dilihat menurut kelompok barang, pengeluaran per

kapita yang meningkat tersebut memperbesar proporsi pengeluaran untuk barang

non-makanan. Pada tahun 2012, besarnya rata-rata pengeluaran untuk barang non-

makanan mencapai Rp 189.107,- atau sebesar 40,99 persen terhadap total

pengeluaran per bulannya. Proporsi tersebut terlihat masih bertahan pada angka 40

persen di tahun 2013 kemarin dengan besar rata-rata pengeluaran per kapita untuk

barang non-makanan mencapai Rp 206.349,- per bulan. Kondisi tersebut dapat

kita lihat sekilas dalam keseharian masyarakat Indonesia, penjual makanan

dimana-mana tetap laris, produk makanan pun semakin banyak, beragam, serta

terbungkus rapi dan memikat pembeli.2

Dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya.

Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat

memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak

iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi

secara berlebihan dan seringkali tidak rasional. Perubahan teknologi produksi,

sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada

2http://www.kompasiana.com/jokoade/tanda-tanda-pergeseran-pola-konsumsi-masyarakat-
indonesia_54f3fe057455137e2b6c85ba diakses pada tanggal 14 Agustus 2015 Pukul 21.00 Wib
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realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan

keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau

terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar

dan luas serta berlangsung secara amat cepat.3

Kasus-kasus peredaran obat dan makanan berbahaya saat ini sudah masuk taraf

yang menghawatirkan bagi para konsumen yang membelinya maupun

mengonsumsinya karena merugikan secara kesehatan pada tubuh dan

membohongi kosumen tersebut. Seperti contoh kasus Makanan kadaluarsa beredar

di swalayan. Setelah menemukan buah-buahan mengandung formalin, kali ini

Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung kembali

menemukan makanan kadaluarsa dan tanpa izin edar di Supermarket Giant Mall

Kartini.4

Kepala Pemeriksaan dan Penyidikan Makanan BPOM Lampung Ramadhan

mengatakan, hasil sidak kali ini BPOM kembali menemukan ada makanan yang

kadaluarsa, makanan kemasan kaleng yang penyok-penyok diperjualbelikan di

swalayan. “Tim satu menemukan beberapa produk tanpa izin edar dan ekspire

yang ditemukan di supermarket Giant kita menemukan produk tanpa izin edar,

BPOM meminta swalayan yang memperjualkan produk tanpa memenuhi syarat

itu untuk segera memusnahkannya. Jika tidak akan memberi sanksi serius pada

swalayan tersebut, ” jelasnya saat melakukan sidak di supermarket Giant Kartini.

3http://www.pom.go.id/new/index.php/browse/artikel/04-08-2014/04-08-2015/1 diiakses pada
tanggal 3 Agustus 2015 pukul 10.00 Wib
4 Koran Sai Bumi Berita Lampung Tercepat dan terpercaya, Tanggal 2 Juli 2014
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BPOM juga menghimbau pada masyarakat untuk jeli dalam membeli dan

mengkonsumsi produk, perhatikan masa berlakunya dan kemasannya jika rusak,

jelang hari Raya ini biasanya banyak pedagang yang nakal yang sengaja

mengeluarkan produk-produk tidak layak kembali dijual, yang harus lebih hati-

hati saat memesan parsel semua produk kaleng harus dilihat tanggal kadaluarsa

dan bentuk kemasan makanannya. Sementara, Manager Giant, Hery Daryono,

mengakui keteledorannya, dan dirinya benar-benar minta maaf atas keteledoran

tersebut.”Saya benar-benar tidak tahu kalau ada barang expired, dan itu murni

bukan disengaja, kalau masih ada barang kadaluarsa,”tegasnya singkat.

Bandar Lampung dengan ibukota Bandar Lampung memiliki wilayah yang relatif

luas dan menyimpan potensi kelautan, yang ditandai dengan banyaknya

pelabuhan, baik pelabuhan besar seperti Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan

Bakauheni, dll. Selain menguntungkan masyarakat, dengan potensi tersebut,

Bandar Lampung menjadi sasaran peredaran Obat dan Makanan Ilegal. Untuk itu

menurut Roy, dibutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan dalam

pemberantasan produk illegal yang beresiko bagi kesehatan.

Belum terwujudnya koordinasi yang maksimal antara Keopolisian dan BBPOM

Bandar Lampung dalam memberantas obat dan makanan berbahaya menjadi

problem tersendiri yang harus diperbaiki untuk kedepannya, disamping itu juga

ditemuinya beberapa faktor penghambat dalam upaya pemberantasan obat dan

makanan berbahaya, seperti kekurangan sarana dan prasarana dalam menjalankan

tugas, sikap masyarakat yang acuh atau masih lebih mementingkan barang yang

murah dan mudah didapat tanpa memperhatikan kualitas barang.
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Penjualan dan peredaran makanan dan obat berbahaya melanggar hukum dan

dapat dikenakan Pasal 386 KUHP (1) Barang siapa menjual menawarkan atau

menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya

bahwa itu dipalsukan, sedangkan hal itu disembunyikannya, diancam dengan

pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 501 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus

tujuh puluh lima rupiah:

1. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan membagikan atau

menyimpan

untuk dijual atau dibagikan, barang makanan atau minuman yang dipalsukan

atau

yang busuk, ataupun air susu dari ternak yang dapat mengganggu kesehatan;

2. Barang siapa menjual, menawarkan,menyerahkan, membagikan daging ternak

yang dipotong karena sakit atau mati dengan sendirinya tanpa izin kelola polisi

atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Pasal 41 ayat (1) dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menegaskan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keamanan

pangan (produk), jika ternyata menimbulkan kerugian kepada konsumen. Dengan

kata lain, memberi pertanggungjawaban adalah kewajiban produsen. Dasar

pertanggungjawaban produsen dapat juga dilihat dalam Pasal 41 ayat (4) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 yang mengatur bahwa: ”Selain

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal badan usaha dan atau
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orang dalam badan usaha dapat membuktikan bahwa hal tersebut bukan

diakibatkan kesalahannya, maka badan usaha dan atau orang perorangan dalam

badan usaha tidak wajib mengganti kerugian”.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis berusaha untuk

menuangkan kedalam skripsi yang berjudul : “Koordinasi Kepolisian Polda

Lampung dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar

Lampung untuk memberantas peredaran obat dan makanan berbahaya.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini

adalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah koordinasi Kepolisian Polda Lampung dan Balai Besar

Pengawas

Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung untuk memberantas peredaran

obat dan makanan berbahaya ?

b. Apa faktor penghambat Koordinasi Kepolisian Polda Lampung dan Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung untuk memberantas

peredaran obat dan makanan berbahaya ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup masalah mengambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang

akan dilakukan. Ruang lingkup masalah dibuat untuk mengemukakan batas

penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasan. Karena
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luasnya cakupan permasalahan yang akan dibahas, maka ruang Lingkup penelitian

skripsi ini terbatas pada bidang hukum pidana formil yang termasuk bagian dari

kajian Hukum Pidana yang ruang lingkupnya membahas Koordinasi Kepolisian

Polda Lampung Dan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Bandar Lampung

Untuk Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Dan Makanan Berbahaya.

Tempat penelitian skripsi ini adalah pada wilayah hukum Polda Lampung dan

Badan Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan adanya penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui peran Kepolisian Polda Lampung  dan Balai Besar

Pengawas

Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam koordinasi untuk

memberantas peredaran obat dan makanan berbahaya.

b. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat koordinasi Kepolisian

Polda

Lampung dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar

Lampung untuk memberantas peredaran obat dan makanan berbahaya.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan

praktis:
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a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu

pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka

memberikan penjelasan mengenai Koordinasi Kepolisian Polda Lampung dan

Balai

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung untuk

memberantas peredaran obat dan makanan berbahaya dan faktor penghambat

Koordinasi Kepolisian Polda Lampung dan Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan (BBPOM) Bandar Lampung untuk memberantas peredaran obat dan

makanan berbahaya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi

rekan-

rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana

khususnya

pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat umum mengenai

Koordinasi Kepolisian Polda Lampung dan Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan (BBPOM) Bandar Lampung untuk memberantas peredaran obat dan

makanan berbahaya.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis
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Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis,kerangka acuan dan bertujuan untuk

mengidentifikasikan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.5

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara,

aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan,

landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau

penulisan.6Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Koordinasi

Koordinasi pada dasarnya adalah kegiatan menyesuaikan diri dari bagian satu

sama lain dan gerakan serta pengerjaan bagian pada saat yang tepat, sehingga

masing-masing apat memberikan sumbangan yang maksimal pada hasil secara

keutuhan. Sedangkan tujuan dari koordinasi adalah mengupayakan agar kinerja

setiap unit menjadi teratur, meminimalisir terjadinya kekacauan, sehingga tujuan

dari organisasi dapat tercapai.7

Terdapat unsur penting untuk pengertian koordinasi, yakni pertama, suatu

kelangsungan, keharmonisan, untuk mencapai tujuan, yang dapat dicapai melalui

kepemimpinan, organisasi dan administrasi. Kedua, penyusunan usaha-usaha

kelompok di dalam suatu kelangsungan dan keteraturan sikap sehingga

menciptakan kesatuan tindakan dalam penguasaan tercapainya tujuan bersama.8

5Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Press, 1986, hlm. 125.
6Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004,
hlm. 73.
7Nugroho Eko Bintoro, Pengantar Manajemen Modern, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hlm. 23.
8Malayu SP Hasibuan, Organisasi dan Manajemen, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 86.
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Koordinasi merupakan usaha mengadakan kerjasama yang erat dan efektif antara

aparat penegak hukum. Pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan sesuai dengan

lingkup dan arah sebagai berikut:

1) Koordinasi Menurut Lingkupnya

Koordinasi menurut lingkupnya terdiri dari internal dan eksternal. Internal adalah

koordinasi antar pejabat atau antar unit dalam satu organisasi dan eksternal yaitu

koordinasi antar pejabat dari bagian organisasi atau antar organisasi.

2) Koordinasi Menurut Arahnya

Koordinasi menurut arahnya terdiri dari horizontal dan vertical. Horizontal yaitu

koordinasi antar pejabatatau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang

sama

dalam suatu organisasi dan agar pejabat dari organisasi-organisasinya yang

sederajat atau organisasi yang setingkat. Vertikal yaitu koordinasi antara pejabat-

pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat

atasannya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi

induknya.9

Koordinasi dengan konteks pelaksanaannya dapat dikelompokkan menjadi

koordinasi formal dan informal, sebagai berikut:

1) Koordinasi Formal

Koordinasi formal adalah koordinasi yang dilaksanakan seara formal atau resmi

dan harus mengacu pada ketentuan atau peraturan yang menghubungkan relasi

antar kedua organisasi atau lembaga tersebut.

9Ahmad Syafii, Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm. 37.
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2) Koordinasi Informal

Koordinasi Informal adalah koordinasi yang tidak dilaksanakan secara formal,

tetapi bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi

secara bersama-sama.10

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang

merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan

tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi.

Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan. Pelaksanaan

hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat

penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum  justru terletak pada pelaksanaan

hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan

kalau hukum dilaksanakan.

Bekerjanya Kepolisian Polda Lampung Dan Balai Besar Pengawas Obat Dan

Makanan Bandar Lampung dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat

Dan Makanan Berbahaya tentunya akan menghadapi berbagai hambatan. Hal ini

sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa terdapat berbagai faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum yaitu, sebagai berikut:

10Ibid, hlm. 38.
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1. Faktor hukumnya itu sendiri.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang

menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hokum tersebut berlaku atau

ditetapkan

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor ini saling berkaitan satu dengan yang lain sebagai esensi dari

penegakan hukum dan tolok ukur efektivitas penegakan hukum, yang dijelaskan

di depan.11

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan

yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan,

dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.12 Sumber Konsep adalah undang-

undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan

fakta/peristiwa. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan,

maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan

pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan

berbagai istilah sebagai berikut:

a. Koordinasi

11Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta.
Jakarta. 1983. hlm.8-10
12Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 78.
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Kordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk

memperoleh

kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula.13

b. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).

c. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah

lembaga

pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi

produk

makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan,

penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik dan produk

lainnya.

d. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa

Pidana.14

13Sondang P. Siagian, Pengantar Studi Organisasi dan Manajemen, Jakarta: Rajawali Pers,2003,
hlm. 13.
14Sudarto, Hukum Pidana, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990,
hlm. 23.



15

e. Obat dan Makanan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan

Obat

dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia Obat dan Makanan adalah obat, obat

tradisional, obat kuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, danpangan olahan.

Obat

adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan

bahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau

keadaan

patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,

pemulihan

dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang

menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini penulisan menyusun terdiri dari 5

(lima) BAB, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan,

perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok

bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai

bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang

berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

yang berisi metode penelitan, sumber dan jenis data, penentuan narasumber,

prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian

mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang

ada.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat

hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan

dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang

berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas


