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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masalah keuangan merupakan salah satu yang sangat vital bagi perusahaan 

dalam perkembangan bisnis disemua perusahaan. Salah satu tujuan utama 

didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. 

Namun, berhasil tidaknya perusahaan dalam mencari keuntungan dan 

mempertahankan perusahaannya tergantung pada manajemen keuangan. 

Perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang sehat dan efisien untuk 

mendapatkan keuntungan ataulaba. Oleh karena itu, kinerja keuangan hal yang 

penting bagi setiap perusahaan didalam persaingan bisnis untuk mempertahankan 

perusahaannya (Ulum, 2009). 

Kinerja adalah gambaran dari kemampuan perusahaan untuk mengelola 

dan menjalankan perusahaannya dengan baik berdasarkan sumber daya yang ada. 

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan 

perusahaan tersebut yang dianalisis menggunakan rasio keuangan. 

Di era persaingan global, dimana aliran tenaga kerja, modal, investasi 

berkembang bebas yang disebabkan adanya blok – blok ekonomi dunia. 

Perusahaananggota dan perusahaan yang tidak termasuk dalam blok ekonomi 

dituntut untuk menciptakan ciri khusus atau value added akan barang dan jasanya 

sehingga dapat bersaing unggul diantara perusahaan lain.  

Di Indonesia terjadi peningkatan jumlah perusahaan dari tahun ke tahun 

mengindikasikan bahwa kegiatan bisnis telah menjadi hal yang menarik bagi 
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sejumlah kalangan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) selama empat tahun 

terakhir, jumlah perusahaan besar dan sedang di Indonesia adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang 

 

Tahun Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang 

2012 23.592 

2013 23.698 

2014 24.529 

2015 26.322 

Sumber : www.bps.go.id 

 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, jumlah perusahaan industri besar dan 

sedangdi Indonesia terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, Peningkatan ini 

menunjukkan bahwa setiap tahun selalu ada perusahaan baru yang masuk ke dunia 

perindustrian Indonesia. Dengan demikian, tingkat persaingan bisnis pun semakin 

tinggi. Para pemilik usaha melakukan investasi dalam bisnisnya tentu tidak hanya 

untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek, namun diharapkan dapat terus 

meningkatkan kesejahteraan mereka di masa yang akan datang. Dunia bisnis 

memang cukup menjanjikan pengembalian yang tinggi apabila dikelola dengan 

cermat. 

Terlebih lagi saat ini di Indonesia, berdasarkan berita Tempo.Co 

pertanggal 04 Januari 2017, Indonesia resmi memasuki era Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA). Barang dan jasa dari semua negara anggota ASEAN ditambah 

akan lebih bebas untuk masuk ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya, ekspor 

barang dan jasa Indonesia ke negara-negara tersebut lebih bebas. Nantinya, 

kawasan perdagangan bebas ini akan diperluas ke Cina, Jepang, dan Korea 

Selatan. Ini tentu perlunya Penciptaan inovasi – inovasi baru yang menarik, 

http://www.bps.go.id/
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inovatif, yang sulit ditiru serta sesuai dengan kebutuhan konsumen akan 

mempengaruhi keberlangsungan dan kesinambungan perusahaan di Indonesia.  

Beberapa perusahaan besar di Indonesia yang baru-baru ini resmi menutup 

pabriknya diantaranya yaitu PT.Ford, PT.Toshiba, dan PT.Panasonic. Penutupan 

pabrik PT. Ford atas dasar ekonomi, dimana catatan penjualan mereka buruk. 

Tahun 2014, Ford Australia membukukan kerugian sebesar US$ 191 juta, ini 

adalah penjualan terburuk dalam 48 tahun terakhir. Penurunan ini otomatis 

berdampak pada produksi kendaraan. Seperti halnya Ford, 3 pabrik Toshiba dan 

Panasonic di Indonesia juga ditutup, hal ini terimbas dari lesunya penjualan 

produk elektroik akibat penurunan daya beli masyarakat, dan kalah saing dengan 

produk elektronik dari China. Sementara itu Kepala BKPM Franky Sibarani 

mengaku telah memperoleh informasi bahwa Panasonic dan Toshiba melakukan 

restrukturisasi sebagai upaya efisiensi di tengah persaingan industri elektronik 

yang ketat di Tanah Air (Liputan 6, 2016) (https://www.liputan6.com). 

Menurut Sawarjuwono (2003) dalam Gany (2015)Perkembangan teknologi 

serta persaingan bisnis yang semakin ketat memaksa perusahaan-perusahaan 

untuk mengubah cara mereka menjalankan bisnisnya dari bisnis yang didasarkan 

pada tenaga kerja/labor based businessmenuju bisnis berdasarkan 

pengetahuan/knowledge based business. Perubahan strategi bisnis diperlukan agar 

perusahaan-perusahaan dapat terus bertahan.Perusahaan yang dulu hanya berfokus 

pada modal fisik/finansial yang didasarkan pada tenaga kerja (labor based 

bussines), sekarang lebih berfokus pada modal intelektual (intellectual 
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capital)yang menjadi karakteristik perusahaan berbasis pengetahuan untuk 

menciptakan nilai perusahaan dan keunggulan kompetitif (Ekowati, 2010). 

Fenomena intellectual capital semakin berkembang setelah diterbitkannya 

PSAK No. 19 tahun 2000 tentang aktiva tak berwujud, menurut PSAK No. 19 

aktiva tidak berwujud adalah aktiva non moneter yang dapat diidentifikasi dan 

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan 

atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya atau untuk 

tujuan administratif (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Dalam paragraf 

selanjutnya disebutkan beberapa contoh dari aktiva tidak berwujud antara lain 

pengetahuan dan teknologi, desain dan implikasi sistem baru, lisensi, hak 

kekayaaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merk dagang. Untuk 

mencapai keunggulan kompetitif dan menerapkan knowlege based business. 

Perusahaan yang dikelola dengan modal intelektual akan memiliki nilai 

yang berbeda dimata investor dengan perusahaan yang berinvestasi di aset 

berwujud. Marr dan Schiuma (2001) dalam Solikhah (2010) menjelaskan bahwa 

modal intelektual merupakan sekelompok aset pengetahuan yang merupakan 

atribut organsisasi dan berkontribusi signifikan untuk meningkatkan posisi 

persaingan dengan menambahkan nilai bagi stakeholder.Aset pengetahuan yang 

dimaksud Marr dan Schiuma (2001) adalah inovasi, sistem informasi, pengelolaan 

organisasi, dan sumber daya manusia yang dimilikinya.Oleh sebab itu, dalam 

kondisi persaingan bisnis yang ketat ini para pemilik usaha harus memiliki 

strategi bisnis yang tepat, sehingga perusahaan dapat menghasilkan kinerja yang 

baik dan terhindar dari kebangkrutan. 
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Pulic (1998) dalam Ulum (2008) tidak mengukur secara langsung 

intellectual capital perusahaan, namun  mengajukan dan mengembangkan 

mengenai suatu ukuran secara tidak langsung untuk menilai efisiensi dari nilai 

tambah sebagai hasil dari kemampuan intelektual perusahaan yaitu Value Added 

Intellectual Coefficient (VAIC
TM

) untuk mengukur intellectual capital 

perusahaan.Metode (VAIC
TM

) dirancang untuk menyediakan informasi mengenai 

efisiensi penciptaan nilai dari asset berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki 

oleh sebuah perusahaan yaitu physical capital (VACA–value added capital 

employed), human capital (VAHU–value added humancapital) dan structural 

capital (STVA – structural capital value added).Tujuan utama dalam ekonomi 

yang berbasis pengetahuan adalah menciptakan value added, maka dari itu untuk 

mendapatkannya dibutuhkan ukuran yang tepat tentang physical capital (dana 

keuangan) dan intellectual potential (karyawan yang mempunyai potensi atau 

kemampuan). 

Penelitian tentang modal intelektual sudah banyak dilakukan di dalam 

negeri maupun luar negeri. Tan et al.(2007) meneliti hubungan antara modal 

intelektual dengan kinerja perusahaan, Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

hasil bahwa modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan 

kinerja keuangan masa depan. Clarke dkk. (2011) meneliti tentang modal 

intelektual dan kinerja keuangan di Australia menunjukkan hasil yang 

berpengaruh positif bagi beberapa unsur VAIC.Afifuddin (2014), Carolin (2014) 

dan Eythrina (2016) juga meneliti pengaruh intellectual capital terhadap kinerja 

keuangan dan hasilnyapun menunjukkan intellectual capitalberpengaruh positif 
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dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.Beberapa penelitian tentang 

Intellectual Capital telah membuktikan bahwa Intellectual Capital mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, artinya 

Intellectual Capital dapat menjadi salah satu aset yang penting bagi perusahaan 

dalam penciptaan nilai dan kinerja perusahaan.  

Namun terdapat hasil yang berbeda dari penelitian Kuryanto (2008) yang 

menyatakan tidak ada pengaruh positif antara IC dengan kinerja keuangan 

perusahaan, baik masa kini maupun masa depan. Pramelasari (2010) meneliti 

pengaruh IC terhadap kinerja keuangan dan nilai pasar perusahaaan dan mendapat 

hasil penelitian bahwa IC tidak berpengaruh terhadap market to book value 

(MtBV) dan kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan Return on 

Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan Employee Productivity (EP).  

Jaluanto(2013) meneliti tentangstudi Intellectual Capital terhadap nilai 

pasar dan kinerja keuanganperusahaan makanan dan minuman yang terdaftar pada 

BEI tahun 2009–2010.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 

variable Intellectual Capital (IC) yang terdiri dari VACA terhadap kinerja 

keuanganperusahaan sedangkan untuk variabel VAHU dan STVA 

menunjukkanbahwa ada pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuanganperusahaan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan selain Intellectual 

Capital diantaranya seperti Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan. Rasio 

likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas sangat diperlukan oleh perusahaan 
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sebagai jaminan pemenuhan kewajiban jangka pendeknya. Pengelolaan aktiva 

lancar secara efektif dan efisien sangatlah penting bagi perusahaan, agar dapat 

mempertahankan likuiditasnya yang sangat berperan dalam menentukan seberapa 

besar perubahan modal kerja yang akan digunakan perusahaan untuk mencapai 

keuntungan yang diharapkan perusahaan(Naomi, 2015). 

Andawina (2013) dalam Naomi (2015) yang meneliti Pengaruh Rasio 

Likuiditas Dan Solvabilitas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Plastik Dan 

Kemasan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia menyimpulkan hasil 

penelitiannya bahwa Debt to asset ratio berpengaruh secara parsial terhadap 

profitabilitas (ROE) pada Perusahaan Plastik dan Kemasan yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia. Current ratio, dan debt to asset ratio secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROE) pada 

Perusahaan Plastik dan Kemasan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.Hadi 

(2010), dan Ruwanti (2011) juga meneliti tentang pengaruh likuiditas terhadap 

kinerja keuangan, dan menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan. 

Sedangkan penelitian Hernawati (2007) dalam Naomi (2015) tentang 

Analisis Pengaruh Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas, dan Solvabilitas Terhadap 

Profitabilitas (Studi Kasus Pada Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek 

Jakarta), yang menyimpulkan bahwa Efisiensi modal kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap ROI, likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ROI, solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ROI, dan secara simultan 

efisiensi modal kerja, likuiditas dan solvabilitas tidak berpengaruh signifikan 



 

 

8 

terhadap ROI. Hasil Hernawati (2007) serupa dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Novi (2012) dan Wharoh (2014), yang menunjukkan likuiditas 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Leverage menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban baik jangka pendek dan jangka panjangnya. Rasio leverage, bertujuan 

mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibelanjai dengan dana 

pinjaman. Sawir (2001) dalam Naomi (2015) mengatakan bahwa jika perusahaan 

menggunakan lebih banyak utang (leverage) dibanding modal sendiri maka 

tingkat leverage itu sendiri akan meningkat karena beban bunga yang harus 

ditanggung juga meningkat. Hal ini akan berdampak terhadap menurunnya 

profitabilitas. Perusahaan harus menjaga aktiva lancarnya agar tidak berlebih atau 

terlalu sedikit karena akan berdampak terhadap operasi perusahaan. Perusahaan 

juga harus memperhatikan utangnya agar tidak lebih banyak dibanding modalnya 

yang akan berdampak terhadap penurunan profitabilitas yang disebabkan biaya 

bunga dari pinjaman yang dilakukan perusahaan (Naomi, 2015). 

Penelitian Samani (2012) menguji pengaruh good corporate governance 

dan leverage terhadap kinerja keuangan, menemukan hasil leverage berpengaruh 

negetif terhadap kinerja keuangan. Setyorini (2012) meneliti tentang analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan yaitu CAR, DER, LDR dan 

NPL terhadap ROE dan menemukan hasil bahwa DER mempunyai pengaruh yang 

negatif dan signifikan terhadap ROE pada industri perbankan. Ekawati(2014) dan 

Hadi (2010) juga meneliti tentang pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan, 

dan hasilnya menyatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
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keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wharoh (2014) menyatakan 

bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.  

Ukuran Perusahaan merupakan faktor dapat yang mempengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan. Pada umumnya ukuran perusahaan dilihat dari total aset, 

total penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar nilai total penjualan, total 

aset, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Lebih 

rinci, semakin besar total aset maka semakin besar modal  yang ditanam, semakin 

banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar 

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal dalam masyarakat. 

Jadi total aset merupakan ukuran yang lebih stabil (Sudarmadji 2007).  

Menurut Lin dalam Fachrudin (2011) menemukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja, hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan besar lebih menjanjikan kinerja yang baik. Hasil ini serupa dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Budianto (2014) yang menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. sedangkan 

penelitian Huang dalam Fachrudin (2011) menemukan bahwa tidak terdapat 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan Taiwan yang berada di 

China.Dalam Fachrudin (2011) dan Nurcahya (2014) menemukan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitianterdahulu  yang berbeda-bada di 

dalam dan diluar negeri, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali. 

Penelitian ini mengacu pada peneiltian Florentina Paula Putri Gany & Yeterina 

Widi Nugrahanti(2015) yang berjudul Pengaruh Intellectual CapitalTerhadap 
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Kinerja Perusahaan. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen 

dari penelitian Florentina dan Yeterina yaitu Intellectual Capital, dan 

menambahkan variabel Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan. Selain itu 

terdapat perbedaaan mengenai sampel, waktu dan tempat dilakukannya penelitian.  

Periode penelitian ini juga lebih panjang dari pada penelitian sebelumnya, periode 

penelitian ini dari tahun 2012-2016.  Sampel yang digunakan yaitu perusahaan 

sektor aneka industri (Miscellaneous Industry). Sektor aneka industri ini 

mempunyai beberapa sub sektor diantaranya yaitu machineryand Heavy 

Equipment, Automotive and Components, Textile, Garment, Footwear, Cable, dan 

Electronics. Dipilihnya perusahaan aneka industri sebagai sampel karena sektor 

ini masih jarang diteliti jika dilihat dari penelitian terdahulu. Selain itu perusahaan 

aneka industri ini merupakan beberapa perusahaan yang diandalkan bagi 

Indonesia untuk menyasar pasar cina, jepang dan korea, serta perusahaan ini juga 

merupakan salah satu perusahaan yang masuk dalam kelompok perusahaan padat 

IC. Ini berdasarkan pada pengelompokan Global Industry Clasification Standard 

dalam Woodcook dan Whiting, yang membagi perusahaan menjadi dua kelompok 

yaitu perusahaan yang  padat IC ( higt IC – intensive industries) dan perusahaan 

yang tidak padat IC ( low IC - intensive industries).  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah 

ada “Pengaruh Intellectual Capital, Leverage, Likuiditas dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Aneka 

Industri (Miscellaneous Industry) yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia(BEI) Periode Tahun 2012-2016” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia serta hasil penelitian yang 

berbeda-beda di dalam dan diluar negeri, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

apakah ada “ Pengaruh Intellectual Capital, Leverage, Likuiditas dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Aneka Industri 

(Miscellaneous Industry) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI) Periode 

Tahun 2012-2016” 

Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pengaruh antara Intellectual Capital, Leverage, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan 

terhadap Kinerja Keuangan.Masalah yang diutarakan penulis disini merupakan 

masalah yang patut untuk diteliti dan dapat dikaji secara empiris. Sesuai dengan 

perumusan tersebut maka rumusan penelitian dijabarkan dengan pertanyaan:  

1. Apakah intellectual capitalberpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

keuangan perusahaan sektor aneka industri ? 

2. Apakah leverage berpengaruh secara parsial terhadap  kinerja keuangan 

perusahaan sektor aneka industri ? 

3. Apakah likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan 

perusahaan sektor aneka industri ? 

4. Apakah ukuran perusahaanberpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

keuangan perusahaan sektor aneka industri ? 

5. Apakah intellectual capital, leverage, likuiditas dan ukuran perusahaan 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan 

sektor aneka industri ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang disajikan maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh intellectual capitalberpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor aneka industri. 

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage berpengaruh secara parsial terhadap 

kinerja keuangan perusahaan sektor aneka industri. 

3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditasberpengaruh secara parsial terhadap 

kinerja keuangan perusahaan sektor aneka industri. 

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaanberpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor aneka industri. 

5. Untuk mengetahui pengaruh intellectual capital, leverage, likuiditas dan 

ukuran perusahaan secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan 

sektor aneka industri. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian 

tersebut.Maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan terutama penelitian atau studi yang berkaitan dengan 
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akuntansi keuangan serta perilaku manajemen. Secara khusus penelitian 

ini juga bermanfaat bagi : 

a. Mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Sebagai tambahan sumber literasi guna mengetahui 

maknaintellectual capital, leverage, likuiditas dan ukuran perusahaan 

serta apa saja yang dipengaruhi olehnya. 

b. Peneliti selanjutnya  

Sebagai acuan bagi penelitian yang akan datang, terutama 

penelitian yang berkaitan dengan pengaruhintellectual capital, 

leverage, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan peran intellectual 

capital, leverage, likuiditas dan ukuran perusahaan serta dapat  menjadi 

bahan pertimbangan bagi manajemen agar dapat mengelola sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan baik berupa aset berwujud dan tidak 

berwujud secara efektif agar dapat meningkatkan keunggulan bersaing dan 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.  



 

 

14 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yakni : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Berisi tentang gambaran penelitian secara garis besar, bagian  ini 

terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penelitian.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Berisi uraian tentang teori-teori yang melandasi dan berkaitan dengan 

masalah yang diteliti, penjelasan tentang penemuan peneliti terdahulu 

dan kerangka pemikiran yang dirancang untuk memudahkan dalam 

memahami penelitian ini serta hipotesis penelitian yang akan diuji.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

  berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian objek 

penelitian, analisis data dan variabel penelitian beserta 

pengukurannya, dan juga berisi populasi, sampel penelitian, jenis dan 

sumber data serta metode pengumpulan data.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis kualitas data, dan 

interpretasi hasil yang menguraikan interpretasi terhadap hasil analisis 

sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, termasuk di dalamnya 

pemberian argumentasi atau dasar pembenaran. 
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BAB V   : PENUTUP 

berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan, 

selai itu juga berisi saran–saran yang direkomendasikan kepada pihak-

pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini. 

 

 


