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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai macam kasus yang terjadi diperusahaan maupun lembaga

pemerintahan tidak jarang disebabkan karena faktor kecurangan (fraud),

seiring dengan berkembangnya kompleksitas bisnis dan semakin terbukanya

peluang usaha dan investasi, menyebabkan resiko terjadinya kecurangan pada

perusahaan dan lembaga pemerintahan semakin tinggi. Mengacu ke berbagai

kasus baik dalam maupun luar negeri menunjukan bahwa kecurangan dapat

terjadi dimana saja (Wahono, 2011 dalam Rahmayani, dkk 2014).

Kasus-kasus kecurangan yang bukan hanya sekedar operasi fiktif belaka

yang pernah dilakukan perusahaan ataupun lembaga pemerintahan dalam

praktik kecurangan, melainkan juga korupsi yang dikemas dengan apik oleh

jajaran management perusahaan. Yang beberapa waktu ini banyak ditemukan

kasus kecurangan yang pada akhirnya terbongkar berkat peran aktif auditor

dan whistleblower (Rahmayani,dkk: 2014).

Di Indonesia, kecurangan dibuktikan dengan kasus-kasus yang merugikan

Negara seperti kasus pada PT. Telkom (2002), untuk melakukan audit atas

laporan keuangan dalam rangka pelaksanaan audit atas laporan keuangan

konsolidasi tahun buku 2002, perusahaan perseroan (persero) PT.

Telekomunikasi Indonesia TBK. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP)

Drs. Eddy Pianto. Pada audit ini disusun oleh PT. Telkom selaku induk
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perusahaan yang di dalamnya berisi laporan keuangan masing-masing anak

perusahaannya. Salah satu anak perusahaan yang laporan keuangannya tahun

2002-nya dimasukan adalah PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL).

Bahwa audit Telkomsel dilakukan oleh KAP Hadi Sutanto dan Rekan,

bahwa kaitannya KAP Hadi Sutanto melanggar undang-undang nomor 5 tahun

1999. Dimana dengan sengaja memberi interpretasi yang salah terhadap PT.

Telkom, PT Telkomsel dan United States Commission mengenai ketentuan

standar audit Amerika.

Dengan demikian menghalangi KAP Eddy Pianto untuk melakukan audit

dalam meminta kejelasan sebagai first layer dalam pengauditan sebelumnya,

sehingga auditor kedua tersebut mengalami kesulitan. Karna banyak hal-hal

yang harus dikaji ulang,  Sehingga laporan keuangan PT. Telkom yang telah

diaudit oleh KAP Eddy Pianto dan Rekan Tidak Diakui oleh SEC dan pihak

PT. Telkom diminta kembali untuk melakukan audit atau laporan

keuangannya.

Dalam pasal 107, “setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu

atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan,

memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan

atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau

pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana

penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
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Dengan demikian pasal 107 ini dapat diterapkan pada kasus yang

menimpa Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadi Susanto dan rekan yang telah

merugikan PT Telekomunikasi Indonesia. Tbk (Telkom), PT Telekomunikasi

Seluler (Telkomsel), Kantor Akuntan Publik (KAP) Eddy pianto dan rekan,

Bapepam, dan SEC. karna kecerobohan tersebut indeks harga saham gabungan

Telkom anjlok dan mengalami kerugian karena adanya isu tidak transparansi

keuangannya.

Sebagai contoh kasus yang terjadi pada Februari 2017, yaitu Kantor

Akuntan Publik (KAP) mitra Ernst & Young’s (EY) di Indonesia, yakni KAP

Purwantono, Suherman, dan Surja yang sepakat membayar denda senilai US$

1juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis

gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu

diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (Public

Company Accounting Oversight Board/PCAOB). Kasus ini merupakan insiden

terbaru yang menimpa Kantor Akuntan Publik, sehingga menimbulkan

keprihatinan apakah Kantor Akuntan Publik bisa menjalankan usahanya

dinegara berkembang sesuai dengan kode etik.

Anggota jaringan EY di Indonesia mengumumkan hasil audit atas

perusahaan telekomunikasi pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas

bukti yang tidak memadai. Temuan itu berawal ketika Kantor Akuntan mitra

EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia.

Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu

tidak didukung dengan bukti yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih
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dari 4 ribu unit tower selular. Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis

laporan hasil audit dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

PCAOB menyatakan tak lama sebelum dilakukan pemeriksaan atas audit

laporan pada 2012, afiliasi EY di Indonesia menciptakan balasan pekerjaan

audit baru yang tidak benar sehingga menghambat proses pemeriksaan. Selain

memberikan denda, PCAOB juga memberikan sanksi kepada dua auditor

mitra EY di Indonesia yang terlibat dalam pemeriksaan 2011. Dalam

ketergesaan mereka atas untuk mengeluarkan laporan audit untuk kliennya,

EY dan dua mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk

memperoleh bukti audit yang cukup (www.indotelko.com)

Kasus diatas memberikan bukti bahwa masih banyaknya auditor yang

berkinerja buruk di Indonesia dan tidak tercapainya komitmen auditor

terhadap profesinya. Hal ini menunjukkan perilaku auditor yang menyalahi

kode etik, Standar Auditing dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

serta menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi

akuntan publik.

Salah satu bentuk kecurangan  yang sering terjadi di Indonesia adalah

korupsi. Di Indonesia korupsi mulai terdengar sering oleh masyarakat sekitar

tahun 1997-1998, pada masa jatuhnya pemerintahan Orde Baru disusul dengan

krisis ekonomi yang  berkepanjangan. Korupsi telah hampir merambah

diseluruh sektor politik, hukum dan ekonomi dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia. Korupsi seringkali tidak terjangkau oleh undang-undang, sehingga

tidak heran jika Indonesia sebagai salah satu Negara terkorup di dunia.
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Dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan Corruption Perception Index

(CPI) di Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan 2016 dibandingkan dengan

Malaysia dan Singapura

Tabel 1.1
Corruption Perception Index 2011-2016

No Tahun

Skor yang diraih

Skor IdealIndonesia Malaysia Singapura

1. 2011 3,0 4,3 9,2 10
2. 2012 3,2 4,9 8,7 10
3. 2013 3,2 5,0 8,6 10
4. 2014 3,4 5,2 8,4 10
5. 2015 3,6 5,0 8,5 10
6 2016 3,7 4,9 8,4 10

Sumber: (http//www.tranparency.org)  diolah kembali

Dari data corruption perception index (CPI) tahun 2011 sampai dengan tahun

2016, skor rata-rata CPI Indonesia hanya 3,3 dari angka ideal 10, suatu

“prestasi” yang membuat anak bangsa ini malu karena dikenal sebagai salah

satu Negara terkorup. Apabila dibandingkan dengan Malaysia dan singapura

yang memiliki skor rata-rata CPI masing-masing 4,9 dan 8,7 Indonesia masih

sangat jauh di bawahnya.

Astuti (2013) objek dari akuntansi forensik di sektor swasta maupun

sektor publik adalah skandal keuangan yang menyangkut fraud

“penghilangan” aset, seperti pencurian, penyalahgunaan, dan lain-lain. Oleh

karena itu, diperlukan akuntan forensik yang mempunyai keahlian dalam

menginvestigasi indikasi adanya korupsi atau fraud pada perusahaan atau

instansi negara.

Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan krisis juga kecurangan

perlu ditingkatkan serta diintensifkan dengan tahap menjunjung tinggi hak
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asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Di Indonesia telah dibentuk Badan

Pemerikasaan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) yang berperan untuk mengawasi dan menyelidiki

keadaan keuangan instansi pemerintah maupun swasta, pemerintah

membentuk pula suatu badan khusus untuk memberantas korupsi, yaitu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal  tersebut merupakan salah satu

wujud nyata dan serius pemerintah untuk memberantas korupsi dan mencegah

adanya kecurangan laporan keuangan (fraud).

KPK, BPK, dan BPKP serta pengadilan harus membuktikan kecurigaan

mereka kepada seseorang tentang apakah dia melakukan kecurangan atau

tidak. Pengusutan ini sangat sulit dilakukan karna berkaitan dengan satu

bidang tertentu di luar bidang hukum, yaitu bidang ekonomi, oleh karna itu

dalam hal ini peran seorang auditor forensik sangat dibutuhkan. Audit forensik

merupakan audit khusus untuk mencari bukti kecurangan dan baru ada serta

dikenal di Indonesia. Hal itu tersebut disebabkan banyaknya tindak kejahatan

kerah putih (White Collar Crime) yang berupa manipulasi bidang keuangan

demi memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan sangat merugikan

Negara.

Auditor forensik sedikit berbeda dengan auditor investigatif, dimana

auditor forensik hanya sebatas menemukan adanya bukti kecurangan.

Sedangkan auditor investigatif membawa bukti kecurangan tersebut ke badan

hukum pengadilan, guna menjatuhkan hukum pidana kepada tersangka.
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Wahono, (2011) dalam Rahmayani,dkk (2014) juga menyatakan bahwa

audit forensik  merupakan suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan

untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan

menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya

digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan.

Tujuan audit forensik adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap

kecurangan atau kejahatan, maka pendekatan, prosedur dan teknik yang

digunakan didalam audit investigatif bebeda dengan pendekatan, prosedur dan

teknik yang digunakan di dalam audit keuangan, audit kinerja atau audit

dengan tujuan tertentu lainnya.

Kompleksitas auditor mempunyai maksud bahwa auditor mempunyai

tugas, yang banyak, berbeda-beda, dan dikerjakan bersama-sama dengan

kegiatan audit. Integritas mempunyai maksud bahwa auditor dituntut untuk

memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana dan

bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar

bagi pengambilan keputusan yang handal (Cahyono, dkk: 2015).

Menurut Anugrah dan Akbar (2014) dalam hasil penelitian yang berjudul

“Pengaruh Kompetensi, Kompleksitas Tugas dan Skeptisisme Professional

Terhadap Kualitas Audit” menyatakan bahwa kompleksitas tugas auditor tidak

berpengaruh terhadap kualitas audit. Oleh karna itu hal ini menarik untuk

diteliti apakah kompleksitas auditor akan berpengaruh terhadap pembuktian

kecurangan yang dilakukan oleh auditor.
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Ekspetesi masyarakat yang tinggi akan peran dan fungsi  audit dalam

menemukan bukti yang kompeten serta mengungkap korupsi menjadi

tantangan dan tanggungjawab tersendiri bagi auditor forensik (Dwi dan

Effendi: 2013). Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat

terhadap kualitas pemeriksaan audit sehingga kompetensi suatu bukti atas

tindak pidana korupsi ini dapat terjadi, maka profesionalisme menjadi syarat

utama bagi seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Bidang akuntansi telah melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk

mendapatkan label “profesi”. Badan yang menyusun standar, proses pengujian

dan lisensi, asosiasi professional, dan kode etik merupakan bukti adanya

struktur profesional untuk akuntansi dan akuntan. Sikap professional tercermin

pada pelaksanaan kualitas yang merupakan karakteristik atau tanda suatu

profesi atau seorang professional. Dalam pengertian umum, seseorang

dikatakan professional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian

untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu

tugas atau profesi dengan menerapkan standar baku di bidang profesi yang

bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika

profesi yang telah ditetapkan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, professional berasal dari kata

profesi yang berarti bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu.

Sedangkan professional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan

kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesionalisme adalah mutu,

kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang
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professional. Sebuah profesi memang menuntut adanya profesionalisme

karena sebuah profesi memiliki aturan-aturan yang harus dipenuhi dan

dipatuhi. Profesionalisme bisa dilihat dari perilku karena prilaku professional

merupakan cerminan dari sikap profesionalisme.

Untuk itu, penekanan pada tingkat profesionalisme lebih didasarkan pada

sikap seseorang dalam menyikapi berbagai masalah sehubungan dengan

pekerjaan yang ditanganinya. Ketika seseorang dengan profesi tertentu mampu

bersikap bijaksana dilihat dari tuntutan tanggung jawab sesuai dengan

profesinya, maka sesorang tersebut bisa dikatakan professional (Christian,

2012) Profesionalisme auditor menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan

fungsi karena selain mematangkan pertimbangan dalam penyusunan laporan

hasil pemerikasaan, juga untuk mencapai harapan yakni kinerja yang

berkualitas (Futri dan Juliarsa: 2014).

Menurut Karamoy dan Woaks (2015) profesionalisme juga menjadi syarat

utama bagi seorang yang ingin menjadi seorang auditor sebab dangan

profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Untuk

menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas,

seorang auditor harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas

organisasi modern.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi dan Efendi (2013)

dan hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme Akuntan

Forensik Terhadap Kompetensi Bukti Tindak Pidana Korupsi”  menyatakan

bahwa profesionalisme akuntan forensik memiliki pengaruh yang sedang dan
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signifikan terhadap kompetensi bukti tindak pidana korupsi. Oleh karena itu,

penulis ingin meneliti apakah profesionalisme auditor berpengaruh juga

terhadap efektifitas kemampuan auditor dalam pembuktian kecurangan.

Andyani dkk (2014) mengungkapkan bahwa pengalaman auditor

berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pendeteksian kecurangan dan

kekeliruan laporan keuangan. Sementara anggiriawan (2014) menyatakan

bahwa auditor yang memiliki tingkat jam kerja yang tinggi akan menemui

banyak kasus atau masalah-masalah yang dapat memperdalam pengetahuan

dan keahliannya. Seringnya auditor melakukan pemeriksaan membuat

kemampuan auditor dalam mendeteksi adanya kesalahan yang tidak wajar

akan semakin tinggi.

Pengalaman akan memudahkan auditor dalam menemukan, mendeteksi

dan mencari sebab dari adanya kecurangan-kecurangan yang ada, serta dapat

meningkatkan tingkat kepekaannya terhadap munculnya gejala-gejala

ketidakwajaran pelaporan keuangan. Dengan demikian pengalaman

merupakan unsur penting yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan

auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Supriyanto (2014) yang

berjudul “Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman Audit, Tipe Kepribadian dan

Skeptisisme Professional Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi

Kecurangan” menyatakan bahwa pengalaman audit tidak memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Oleh karna itu penulis juga ingin meneliti apakah pengalaman auditor juga
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tidak berpengaruh terhadap terhadap efektifitas kemampuan auditor dalam

pembuktian kecurangan.

Pengertian independensi dalam konteks auditing menurut Alvin A.arens,

et.al, “independensi berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias, tidak

mudah terpangaruh dengan pihak lain”. Independensi juga berarti tidak mudah

dipengaruhi (skeptis), karena ia melaksanakan tugasnya untuk kepentingan

umum, tidak memihak kepada kepentingan siapapun walaupun kepentingan

klien yang sedang menggunakan jasanya, serta adanya sikap yang tertanam

dalam diri auditor yaitu kejujuran dalam mempertimbangkan bukti

berdasarkan fakta yang terjadi dalam proses pelaksanaan serta tidak memihak

pihak-pihak tertentu dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Namun, dalam kenyataannya dalam kasus kegagalan yang terjadi di

Amerika Serikat, seperti kasus yang dialami oleh Enron yang melibatkan KAP

Arthur Andersen yang telah menimbulkan kembali sikap skeptisisme

masyarakat tentang ketidakmampuan profesi akuntan dalam menjaga

independensi.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lau Tjun Tjun, Elyzabeth

indrawati Marpung dan Santi setiawan (2012) dan hasil penelitian yang

berjudul “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas

Audit”. Menyatakan bahwa independensi memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kualitas audit. Oleh karna itu penulis ingin meneliti apakah

Independensi juga berpengaruh terhadap efektifitas kemampuan auditor dalam

mendeteksi kecurangan.
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh

Iqbal Aziz (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

terletak pada variabel dan objek penelitian. Dimana pada penelitian ini

menambahkan variabel pengalaman auditor dan independesi, jika pada

penelitian sebelumnya objek penelitian pada Badan Pemeriksaan Keuangan

Republik Indonesia (BPK RI) yang berada di jakarta pada penelitian ini

penulis melakukan objek penelitian pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang

berada di Pekanbaru.

Dan terakhir, sampai saat ini peneliti belum banyak menemukan

penelitian lain yang menaruh perhatiannya terhadap masalah pembuktian

kecurangan atau korupsi oleh auditor. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti

melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH KOMPLEKSITAS

AUDITOR, PROFESIONALISME AUDITOR, PENGALAMAN

AUDITOR DAN INDEPENDENSI TERHADAP EFEKTIFITAS

KEMAMPUAN AUDITOR DALAM PEMBUKTIAN KECURANGAN

(FRAUD) (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

(KAP) DI PEKANBARU.)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka

pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompleksitas mempengaruhi efektifitas kemampuan auditor dalam

pembuktian kecurangan (fraud) pada auditor yang bekerja di Kantor

Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru?
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2. Apakah profesionalisme mempengaruhi efektifitas kemampuan auditor

dalam pembuktian kecurangan (fraud) pada auditor yang bekerja di Kantor

Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru?

3. Apakah pengalaman mempengaruhi efektifitas kemampuan auditor dalam

pembuktian kecurangan (fraud) pada auditor yang bekerja di Kantor

Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru?

4. Apakah independensi mempengaruhi efektifitas kemampuan auditor dalam

pembuktian kecurangan (fraud) pada auditor yang bekerja di Kantor

Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru?

5. Apakah kompleksitas, profesionalisme, pengalaman dan independensi

berpengaruh terhadap kemempuan auditor dalam pembuktian kecurangan

(fraud) pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di

Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh kompleksitas terhadap efektifitas auditor dalam

pembuktian kecurangan (fraud) pada auditor yang bekerja di Kantor

Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru.

2. Menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap efektifitas auditor dalam

pembuktian kecurangan (fraud) pada auditor yang bekerja di Kantor

Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru.
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3. Menganalisis pengaruh pengalaman terhadap efektifitas kemampuan

auditor dalam pembuktian kecurangan (fraud) pada auditor yang bekerja di

Kantor Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru.

4. Menganalisis pangaruh independensi terhadap efektifitas auditor dalam

pembuktian kecurangan (fraud) pada auditor yang bekerja di Kantor

Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru.

5. Menganalisis pengaruh kompleksitas auditor, profesionalisme auditor,

pengalaman auditor dan independensi terhadap efektifitas kemampuan

auditor dalam pembuktian kecurangan (fraud) pada auditor yang bekerja di

Kantor Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1) Manfaat Teoritis

a. Pengembangan ilmu pengetahuan

Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan

referensi penelitian selanjutnya dan menambah pengetehuan tentang

profesi auditor.

b. Penelitian berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang

ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik tersebut.

2) Manfaat Praktis

a) Auditor, sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan informasi

untuk meningkatkan kemampuan audit atas kecurangan yang terjadi

pada laporan keuangan.
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b) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia ( BPK RI), tinjauan

ini dapat dijadikan informasi dalam menghadapi maraknya kasus

kecurangan (fraud) dan korupsi, sehingga santiasa mengembangkan

keahlian keahlian auditor dalam menginvestigasi adanya fraud.

c) Mahasiswa, tinjauan ini dapat dijadikan informasi sebagai kualifikasi

kebutuhan tenaga auditor dalam Badan Pemeriksaan Keuangan Republik

Indonesia (BPK RI) dan sebagai bahan untuk melihat perkembangan

profesi auditor.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang disusun secara berurutan

yang terdiri dari beberapa bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Telaah

Pustaka dan Bab III Metode Penelitian, Bab IV adalah Hasil Penelitian, Bab V

Penutup.  Untuk masing-masing isi dari setiap bagian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah,

tujuan penelitian , manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penganalisaan

penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan

hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini dijelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi

variabel penelitian, definisi operasional, penentuan populasi &
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sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data,

dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran

umum objek penelitian, analisis data, uji validitas, uji reliabilitas,

instrument dan hasil pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian
yang dilakukan dan saran bagi pihak-pihak yang terkait.


