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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi ini secara tidak langsung telah mendorong merebaknya 

konglomerasi dan divisionalisasi atau departemenisasi perusahaan. Lahirnya 

General Agreement on Trade and Tariff (GATT) dan World Trade Organisation 

(WTO) telah membuka jembatan pergerakan barang, jasa dan modal antar negara. 

Perusahaan-perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di negara sendiri, 

akan tetapi merambah ke mancanegara dan menjadi perusahaan multinasional dan 

transnasional. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi melalui anak usaha dan 

cabang-cabangnya di hampir semua negara berkembang dan pasar-pasar yang 

sedang tumbuh (Hartanti, et al 2014).  

Perusahaan Multinasional (Multinasional Corporation/MNC) adalah 

perusahaan yang beroperasi melewati lintas batas antar negara, yang terkait 

hubungan istimewa, baik karena penyertaan modal saham, pengendalian 

manajemen atau penggunaan teknologi, dapat berupa anak perusahaan, agen, dan 

sebagainya dengan berbagai motif. Tiga motif utama berdirinya MNC adalah : (1) 

Memperluas usaha dalam rangka mencari bahan baku dan menjual produknya 

keluar negeri. (2) Mencari pasar dan memperluas jangkauan pemasaran produk 

yang dimiliki. (3) Meminimumkan biaya (cost minimazer), seperti keringanan 

pajak, tenaga kerja yang murah, harga tanah murah, biaya pengolahan limbah 

dengan syarat ringan, dan lain sebagainya (www.academia.edu). 
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Perusahaan multinasional juga akan menghadapi beberapa permasalahan 

yaitu perbedaan tarif pajak. Perbedaan tarif pajak ini membuat perusahan 

multinasional mengambil keputusan untuk melakukan transfer pricing. Transfer 

pricing juga menimbulkan beberapa masalah menyangkut bea cukai, ketentuan 

anti dumping, persaingan usaha yang tidak sehat, dan masalah internal 

manajemen. Perusahaan multinasional dapat mempertahankan marin yang sama 

denga saingannya tapi dengan harga pasar yang lebih murah. Strategi ini menjadi 

pertimbangan konsumen dalam belanja dan dengan demikian menjadi salah satu 

faktor perusahaan dalam memenangkan pasar global dan untuk memaksimalkan 

pendapatan kelompok usaha secara global.   

Para ahli juga mengakui bahwa transfer pricing ini bisa menjadi suatu 

masalah bagi perusahaan, namun ini juga bisa menjadi peluang penyalahgunaan 

untuk perusahaan yang mengejar laba yang tinggi. Bagi perusahaan yang 

memiliki anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi maka akan menjadi 

suatu masalah karena akan membayar pajak lebih banyak, sehingga keuntungan 

yang diperoleh menjadi lebih sedikit. Tidak sedikit juga perusahaan yang melihat 

ini sebagai suatu peluang dan membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan 

lebih dari penjualan dan penghindaran pajak. Salah satu caranya adalah dengan 

membuat anak perusahaan di negara yang memberikan tarif pajak rendah ataupun 

negara yang berstatus tax heaven country. 

Dari sudut pandang Dirjen Pajak dalam Pramana (2014), tidak diragukan 

lagi bahwa transfer pricing sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

negara. Berdasarkan perhitungan Dirjen Pajak dinyatakan bahwa negara 
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berpotensi telah kehilangan 1.300 Triliun Rupiah akibat dari praktik transfer 

pricing. Negara berkembang, seperti Indonesia menyadari bahwa korporasi 

multinasional dengan berbagai cara mempergunakan rekayasa transfer pricing 

untuk mengalihkan potensi pajak Indonesia ke negara lain dan cenderung 

menggeser kewajiban pajak nya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi (high 

tax countries) ke negara yang mempunyai tarif pajak rendah (low tax countries). 

(Widyastuti,2011 dalam Wafiroh,2015). Namun, dari kacamata bisnis, perusahaan 

akan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalkan biaya-biaya termasuk 

didalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan. Dengan begitu, bagi 

peusahaan global transfer pricing menjadi salah satu strategi efektif dalam 

memenangkan persaingan dalam memperbutkan sumber daya yang terbatas 

(Santoso, 2004). Namun, karena belum tersedianya alat, tenaga ahli, dan peraturan 

yang baku maka pemeriksaan transfer pricing seringkali dimenangkan oleh wajib 

pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin 

termotivasi untuk melakukan transfer pricing (Julaikah, 2014). 

Peraturan megenai masalah transfer pricing yang berhubungan dengan 

perpajakan terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 18 tentang 

Pajak Penghasilan (UU PPh). Aturan transfer pricing mencakup beberapa hal, 

yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang dalam menentukan 

perbandingan utang dan modal antara wajib pajak yang dapat terjadi karena 

kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya 

sebanyak 25% atau lebih, atau antara beberapa badan 25% atau lebih sahamnya 
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dimiliki suatu badan serta wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi 

yang tidak arm’s lenght (wajar). 

Aturan lebih lanjut dan detail tentang transfer pricing termuat dalam 

Peraturan Dirjen Pajak No. 32 Tahun 2011 tentang penerapan prinsip kewajaran 

dan kelaziman (arm’s lenght principle) dalam transaksi antara wajib pajak dengan 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Didalam aturan ini disebutkan 

pengertian arm’s lenght principle yaitu harga atau laba atas transaksi yang 

dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan 

oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang 

wajar.  

Penelitian Yuniasih dkk. (2012) mengungkapkan bahawa keputusan transfer 

pricing dipengaruhi hal perpajakan. Keputusan melakukan transfer pricing pada 

umumnya dapat mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global. 

Penelitian selanjunya oleh Kiswanto dan Purwaningsih (2014), menyatakan hasil 

yang sejalan dengan peneliti pendahulunya, yaitu bahwa pajak mempengaruhi 

keputusan melakukan transfer pricing. Harapan untuk dapat menekan beban pajak 

menjadi pemicu perusahaan melakukan transfer pricing. Berbagai kasus 

mengenai transfer pricing telah banyak terjadi didalam maupun diluar negeri, 

diantaranya : 

Tabel I.1 

4 Kasus Besar  Mengenai Transfer Pricing di Luar Negeri 

No Nama Perusahaan Kasus Tuduhan Transfer Pricing 

1 Starbuck Inggris (2011) Pada tahun 2011 Starbuck sama sekali 

tidak membayar pajak korporasi padahal 

berhasil mencetak penjualan sebesar £398 
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juta namun pada tahun 2008 mereka 

mengaku rugi £112 juta atau sekitar Rp1,7 

triliun. Padahal dalam laporan kepada 

investornya di Amerika Serikat, Starbuck 

mengatakan bahwa mereka memperoleh 

keuntungan yang besar di Inggris, bahkan 

penjualannya selama 3 tahun (2008-2010) 

mencapai £1,2 miliar atau sekitar Rp18 

triliun. Dengan kerugian ini, Starbuck 

Inggris tidak pernh membayar pajak 

korporasi. Bahkan selama 14 tahun 

beroperasi di Inggris, Starbuck hanya 

membayar pajak sebesar £8,6 juta.   

 

2 Google Inggris (2011) Pada tahun 2011 juga berhasil mencatat 

pendapatan sebesar £398 juta tetapi hanya 

membayar pajak £6 juta.  

3 Amazon Inggris (2011) Amazon Inggris dimana mereka berhasil 

melakukan penjualan di Inggris sebesar 

£3,35 miliar selama tahun 2011, tetapi 

hanya membayar pajak sebesar £1,5 juta. 

4 Apple (2013) Apple melaporkan bahwa ia menghasilkan 

$6,1 miliar pendapatan, denga laba kotor 

naik 4,7% menjadi $529.400.000. Namun, 

perusahaan terus membayar pajak kecil 

saja di Australia, daftar beban pajak 

penghasilan badan dari $36 juta untuk 

periode tersebut, meskipun fakta bahwa 

perusahaan telah menghasilkan $6,1 miliar 

pada pendapatan.  

Sumber : http://www.kemenkeu.go.id  

Selain di luar negeri kasus transfer pricing juga terjadi di Indonesia, 

diantaranya adalah pada pertengahan 2007 Direktorat Jenderal Pajak membongkar 

kasus dugaan penggelapan pajak yang dilakukan PT. Asian Agri, anak perusahaan 

Raja Garuda Mas Group. Direktorat Jenderal Pajak memeriksa bahwa perusahaan 

itu diduga telah menggelapkan pajak senilai 1,34 trilliun. Manipulasi tersebut 

http://www.kemenkeu.go.id/
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secara garis besar menggunakan modus dengan skema transfer pricing, transaksi 

lindung nilai (hedging) fiktif, dan pembuatan biaya fiktif (Lukluk Fuadah, 

2008:114).  

Adapun kasus lain yang dilansir (http://investigasi.tempo.co/toyota) di 

Indonesia yaitu kasus yang terjadi di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia 

(TMMIN) yang terkait dengan praktik transfer pricing yaitu PT Toyota Motor 

Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh 

atau completely built up (CBU). Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 

ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70% total ekspor kendaraan dari Indonesia 

tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai dan komponen kendaraan, 

maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor 

Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 

triliun.  

Terdapat noda tersembunyi di balik gemerlap prestasi tersebut. Direktorat 

Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor 

Manufacturing memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan 

luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih dikenal dengan 

transfer pricing. Modusnya sederhana, memindahkan beban keuntungan berlebih 

dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (tax 

haven). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak 

wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing 

Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum 

berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk 

http://investigasi.tempo.co/toyota
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menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota 

di Indonesia hanya bertindak atas nama Toyota Motor Asia Pacific Pte Ltd adalah 

nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura. Dari kasus tersebut dapat 

disimpulkan bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk 

menghindari pajak di Indonesia apabila menjual langsung ke Filipina dan 

Thailand mereka dengan sengaja menjual produk tersebut ke Toyota Motor Asia 

Pasific Ltd dikarenakan memanfaatkan tax heaven country yang ada di Singapura. 

“Membongkar transfer pricing adalah pertarungan negara melawan perusahaan 

multinasional,” kata Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmani, kepada Tempo awal 

Februari 2012 lalu. Sampai saat ini kasus tersebut belum juga diputus, walaupun  

sidangnya telah lama berakhir yaitu di tahun 2013.  

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) 

menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di 

Indonesia tidak membayar Pajak karena alasan merugi. Perusahaan asing tersebut 

menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor 

pajak di Indonesia. Sebanyak 2.000 Penanaman Modal Asing (PMA) tersebut 

terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan, dan sebagainya. Perusahaan asing 

tersebut tidak membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini 

dilakukan dengan modus transfer pricing atau mengalihkan keuntungan atau laba 

kena pajak dari Indonesia ke negara lain. 

Perusahaan terindikasi mengemplang pajak karena alasan merugi terus 

menerus. Ada tiga penyebab utama. Pertama, perusahaan tersebut merupakan 

perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga 
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sangat rawan terjadi proses transfer pricing. DJP mempertanyakan pembayaran 

royalti yang tetap disetorkan anak usahanya di Indonesia kepada induk 

perusahaannya. Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak 

perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti tax holiday dan 

tax allowance saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan 

biaya pembelian barang modalnya. Ketiga, diakui Mekar, perusahaan itu sering 

berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan 

akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi (http://bisnis.liputan6.com). 

Wajib Pajak menganggap isu transfer pricing sebagai isu yang penting 

dibuktikan dengan hasil survei Ernest & Young terkait transfer pricing. Di bawah 

ini adalah kutipan dari hasil survei tersebut : 

Tabel I.2 

Hasil Survei Ernst & Young  

No Tax Issues Percentage 

1 Transfer Pricing 39% 

2 Tax Planning 32% 

3 Double Taxation 9% 

4 Value Added Tax 8% 

5 Tax Controversy 6% 

6 Customs Duties 3% 

7 Foreign Tax Credit 3% 

     Sumber : Global Transfer Pricing Survey, Ernest & Young, 2008 

 

Dari hasil survei diatas isu transfer pricing bagi wajib pajak sangat penting. 

Dari hasil survei tersebut menyebutkan bahwa terdapat 39% telah menyiapkan 

sumber daya manusia khusus untuk menangani masalah transfer pricing. Hasil 

survei ini telah diketahui juga oleh Dirjen Pajak, maka dengan fakta itu juga 
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Dirjen Pajak berkepentingan untuk menyiapkan segala perangkat baik SDM, 

sarana dan satuan khusus untuk menangani masalah transfer pricing. 

Keputusan melakukan transfer pricing tidak hanya dipengaruhi oleh pajak, 

tetapi juga dapat dipengaruhi oleh non pajak yaitu kepemilikan asing, ukuran 

perusahaan, dan leverage. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Kiswanto 

dan Purwaningsih (2014) yang membuktikan bahwa kepemilikan asing 

berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer 

pricing. Perusahaan di Asia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang 

terkonsentrasi. Dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi disini maksudnya 

adalah pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena 

pemegang saham pengendali memiliki akses informasi yang lebih baik dibanding 

pemegang saham non pengendali sehingga menimbulkan potensi pada pemegang 

saham pengendali untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan (Dyanty dkk 

2011). 

Pemegang saham pengendali menurut PSAK No.15 (Revisi 2013) adalah 

entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun 

tidak langsung sehungga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam 

mengendalikan perusahaan. Transfer Pricing merupakan transaksi yang dilakukan 

dengan pihak asing sehingga kepemilikan asing dalam perusahaan dapat 

mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. 

Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seorang secara individu, 

pemerintah, maupun pihak asing. 
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Pada saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali 

asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menetukan keputusan dalam 

perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga 

maupun jumlah transaksi transfer pricing (Sari, 2013). Hal ini dimungkinkan 

bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi sedikitnya transfer pricing yang 

terjadi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Dyanty, Utama, Rossieta, 

dan Veronica (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi hak kendali yang 

dimiliki saham pengendali memungkinkan pemegang saham pengendali untuk 

memerintahkan manajemen melakukan transaksi pihak berelasi yang bersifat 

ekspropriasi, salah satunya dengan melakukan transfer pricing. Ketika perusahaan 

asing menjadi pemegang saham pengendali, maka pemegang saham pemegang 

saham pengendali asing tersebut dapat menjual produk dari perusahaan yang 

dikendalikannya ke perusahaan pribadinya dengan harga yang lebih murah. 

Transaksi ini akan membuat nilai perusahaan menurun dan merugikan pemegang 

saham non pengendali. 

Adapun alasan lain yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan 

transfer pricing ialah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai 

yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran suatu perusahaan dapat 

diketahui dari total aset perusahaan. Ukuran perusahaan akan sangat penting bagi 

investor karena akan berhubungan dengan investasi yang dilakukan (Pujiningsih, 

2011). Perusahaan yang besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks 

dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga lebih memungkinkan untuk 

melakukan manajemen laba. Perusahaan yang memiliki total aset besar 
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menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu 

yang relatif lebih lama (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Penelitian yang 

dilakukan oleh Richardson, et al (2013) membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer 

pricing. 

Hal lain yang juga mempengaruhi perusahaan melakukan transfer pricing 

adalah leverage. Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh 

perusahaan menggunakan utang pembiayaan. Perusahaan multinasional biasanya 

membiayai anggota kelompok dengan transfer utang dan atau modal. Bernard et 

al,. (2006) dalam Grant et al., (2013) menunjukkan bahwa perusahaan dengan 

rasio debt-to-equity tinggi cenderung memiliki pajak lebih agresif dibandingkan 

dengan perusahaan yang memiliki rasio debt-to-equity rendah. Penelitian yang 

dilakukan oleh Richardson, et al (2013) membuktikan bahwa leverage 

berpengaruh positif terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin menguji kembali faktor yang 

mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Faktor 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak, kepemilikan asing, ukuran 

perusahaan dan leverage. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran 

Perusahaan Dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. Penelitian ini dilakukan 

pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek indonesia 

periode 2013-2016.   
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagia latar belakang, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Apakah pajak berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016 ? 

2) Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2016 ? 

3) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap transfer pricing pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2016 ? 

4) Apakah leverage berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016 ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk memperoleh bukti empiris atau hal-hal sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap transfer pricing pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. 

2) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap transfer pricing 

pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. 

3) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap transfer pricing 

pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. 
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4) Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap transfer pricing pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis  

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi dan Pajak, penelitian ini bermanfaat 

sebagai bahan penelitian selanjutnya dan menambah ilmu 

pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi dan pajak dengan 

memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

melakukan transfer pricing.  

2) Masyarakat, sebagai sarana informasi dan menambah pengetahuan 

akuntansi, khususnya pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan 

dan leverage terhadap transfer pricing.  

3) Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta ilmu 

pengetahuan terutama mengenai pajak, kepemilikan asing, ukuran 

perusahaan dan leverage terhadap transfer pricing. 

4) Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi peneliti yang akan 

melaksanakan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

pembahasan topik ini. 

b. Manfaat Praktis 

Memberikan gambaran kepada pemerintah, analisis laporan keuangan 

manajemen perusahaan, dan investor/kreditor bagaimana pajak, 
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kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan leverage mempengaruhi atau 

tidak mempengarhi perusahaan untuk melakukan transfer pricing.  

1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam skripsi ini peneliti membagi menjadi lima bab diantaranya : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini peneliti menjelaskan latar belakang masalah yang 

diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan dalam 

menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.  

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan rancangan/metode penelitian, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, instrumen penelitian dan metode 

analisis data. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari 

data yang sudah diperoleh. 
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BAB V   :   PENUTUP 

  Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil pengelolahan 

data yang ditemukan selama penelitian dan sekaligus memberi 

saran sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian. 

 

 

 


