
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia. 

Penerimaan dari sektor pajak biasanya digunakan oleh pemerintah untuk 

membiayai keseluruhan pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyatnya. Menyadari pentingnya penerimaan dari sektor pajak, 

Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan 

melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan di 

Indonesia. Perbaikan dan penyempurnaan peraturan perpajakan diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk berpartisipasi dalam proses 

pembangunan melalui pembayaran pajak, akan tetapi banyak Wajib Pajak yang 

masih menganggap pajak sebagai beban. Pelaksanaan pemungutan pajak yang 

dilakukan pemerintah tidak selalu mendapatkan respon yang positif dari 

perusahaan. Perusahaan selalu berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin 

karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih dan pemerintah 

menginginkan pajak yang tinggi. Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang 

akan mengurangi laba bersih (Suandy:2008 dalam Sari:2014).   

Manajemen pajak merupakan upaya dalam menjalankan fungsi – fungsi 

manajemen agar pelaksanan hak dan kewajiban perpajakkan berjalan dengan 

efektif dan efisien. Langkah awal dalam manajemen pajak adalah perencanaan 

pajak (Tax Planning). Tax planning adalah usaha dalam merencanakan 
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perpajakkan agar pajak yang dibayarkan perusahaan benar – benar efisien 

(Pohan:2013:13) dalam (Reinaldo:2017). Salah satu cara melakukan perencanaan 

pajak (Tax Planning) adalah dengan melakukan penghindaran pajak (Tax 

Avoidance). Tax Avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak 

dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan 

dengan ketentuan perpajakkan (Pohan:2013:14). 

Perusahaan publik menuntut agar setiap pimpinan dan seluruh karyawannya 

dapat menunjukkan tindakan yang terpuji kepada stakeholder dan dapat 

bertanggungjawab atas semua tindakan dan keputusannya dalam mengelola 

Perusahaan.  Guna meningkatkan performansi perusahaan kearah yang lebih baik, 

maka perusahaan harus dikelola secara professional dengan mengindahkan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Good Corporate Governance dalam 

suatu perusahaan dapat mengawasi kinerja pengelola agar tata kelola perusahaan 

dalam bidang perpajakkan tetap berada pada koridor yang legal. Good Corporate 

Governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan 

agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan 

dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para shareholder khususnya 

stakeholder pada umumnya. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan 

pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya. Good Corporate 

Governance (GCG) Menrut Cadburry, GCG adalah prinsip yang mengarahkan 

dan mengendalilkan perusahan agar mencapai keseimbangan anatara kekuatan 

serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada 

para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umunya. Tentu saja hal ini 
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dimaksudkan pengetahuan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham dan 

pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan 

tertentu. Suatu perusahaan, diharapkan untuk tidak melakukan praktik tax 

avoidance juga dituntut untuk menerapkan corporate governance dapat 

meminimalisir adanya praktik tax avoidance. Corporate Governance merupakan 

faktor yang menentukan penilaian yang dimaksud dalam penghematan pajak, 

artinya perusahaan yang menerapkan mekanisme tersebut secara terstruktur 

dengan baik akan diikuti tingkat kepatuhan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban perpajakkannya (Sartori:2010) dalam (Utari dan Supadmi:2017). 

Penelitian ini mengukur corporate governance melalui Kepemilikan Institusional 

dan Komisaris Independen. Alasan penelitian hanya memakai dua alat ukur karna 

variabel komite audit, kualitas audit dan komposisi dewan komisaris  telah banyak 

di teliti dan memiliki hasil berpengaruh. Didukung dengan penelitian (Annisa : 

2012) yang menyatakan bahwa komite audit, kualitas audit dan komposisi dewan 

komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian 

lainnya (feranika: 2014) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. (Sandy:2015), hasil dari penelitiannya menyatakan 

bahwa komite audit dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak. Jadi dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan dua alat ukur yaitu 

kepemilikan  institusional dan komisari independen. 

Salah satu penerapan corporate governance yang baik adalah dengan 

kepemilikan institusional. Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang 

memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi 
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saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada devisi 

tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan pihak intitusional 

dalam suatu perusahaan mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran 

pajak. Semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi akan 

memberikan tekanan kepada manajemen untuk melakukan penghindaran pajak 

sehingga dapat memaksimalkan laba. Kepemilikan institusional adalah 

kepemilikan saham oleh pemerintah dan institusi lain diluar institusi publik. 

Semakin tinggi kepemilikan institusional semakin baik pengawasan pemerintah 

sehingga penghindaran pajak semakin kecil. (Pohan:2009:114) dalam 

(Reinaldo:2017), kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang 

dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder (investor dengan posisi 

kepemilikan saham paling sedikit 5%).  

Bagian lain dari corporate governance adalah komisaris independen. 

Komisaris independen adalah seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal 

dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan 

direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu 

perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Komisaris Independen 

memiliki fungsi pengawasan untuk membuat laporan keuangan lebih objektif dan 

mendukung pengelolaan perusahaan yang baik (Maria dan Kurniasih:2013) dalam 

(Utari dan Supadmi:2017). Kecurangan yang mungkin terjadi dari pelaporan 

pihak manajemen perusahaan yang dilaporkan, dipercaya akan berkurang dengan 

adanya komisaris independen. Komisaris independen memiliki tanggung jawab 

kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen harus 
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memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan agar dapat mencegah praktik tax 

avoidance (Harto dan Puspita:2014) dalam (Utari dan Supadmi:2017). Menurut 

peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional 

dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan 

sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-

kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping 

undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang 

saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham. Komisaris independen mempunyai kemampuan untuk 

bertindak secara independen untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak.  

Faktor lain yang diprediksi mempengaruhi praktik tax avoidance adalah 

kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal merupakan insentif pajak yang 

berbentuk fasilitas keringanan pajak yaitu perusahaan yang telah merugi dalam 

satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. 

Perusahaan juga memiliki hak untuk melakukan kompensasi rugi fiskal. 

Kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan 

tax avoidance (Kurniasih dan Sari:2013) dalam (Reinaldo:2017) Kompensasi ini 

akan dibebankan ke laba tahun berikutnya yang tidak mengalami kerugian 

berdasarkan aturan pajak berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No.36 tahun 

2008 Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan, bahwa perusahaan yang telah 

merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar 

pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan 
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dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi 

kerugian tersebut.  

Selama beberapa dekade terakhir, terdapat beberapa perusahaan yang 

melakukan CSR sebagai kamuflase untuk mengelabui banyak pihak. Alasan yang 

paling menonjol adalah sebagai strategi bisnis untuk bertanggung jawab kepada 

masyarakat agar tidak memprotes dan menolak kehadiran perusahaan yang telah 

mengeksploitasi alam dan merusak lingkungan. Perusahaan dengan sengaja 

membuat program dan aktivitas CSR semu serta melakukan markup biaya CSR 

dalam jumlah besar dengan motif menghindari pajak (tax avoidance) 

(Kontan.co.id dalam Ningrum dkk:2016). Perusahaan melakukan aktivitas CSR 

sebagai cara memperoleh legistimasi dari masyarakat. CSR dianggap sebagai 

keperdulian perusahaan dalam menyejahterakan masyarakat dan kelestarian 

lingkungan (Habibi:2017 dalam Ningrum dkk:2016). Selain itu, perusahaan 

melakukan aktivitas CSR untuk memenuhi kewajiban terhadap stakeholdernya. 

Perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan stakeholder dan memenuhi 

harapan-harapan yang di inginkan. Salah satu bentuk pemenuhan hak stakeholder 

adalah dengan melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan kepada pemerintah, 

sehingga perusahaan dapat dikatakan bertanggung jawab terhadap para 

stakeholder dan akan mendapatkan legistimasi dari masyarakat.  

Pelaksanaan CSR dapat bermanfaat bagi perusahaan, yaitu dengan 

penciptaan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis di mata publik sehingga 

dapat meningkatkan loyalty (brand differentiation) tumbuhnya rasa kebangga 

(sense of prede) dan segenap karayawan perusahaan tersebut, mendorong 
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kemudahan memperoleh ijin dan pemerintah dan publik atas pelaksanaan bisnis 

perusahaan karena telah dianggap memenuhi standar oprasional dan kepedulian 

terhadap lingkungan dan masyarakat luas, mengelola resiko-resiko terciptanya 

hubungan yang lebih erat antara masyarakat dan perusahaan membantu 

pemerintah dalam menjalankan misi sosial yang telah direncanakan pemerintah, 

terciptanya kesinambungan usaha (business sustainabillity). Dimana perusahaan 

melibatkan stakeholder sebagai bagian dan proses bisnisnya. Pajak merupakan 

salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder melalui 

pemerintah. Dengan demikian, perusahaan yang terlibat penghindaran pajak 

adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Lanis dan 

Richardson:2012 dalam Ningrum dkk:2016), sehingga keputusan perusahaan 

untuk melakukan praktik tax avoidance juga dipengaruhi oleh keputusan 

melakukan aktivitas CSR (Hidayat et al., 2016 dalam Ningrum dkk:2016).  

Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak (tax 

planning)  yang dilakukan secara legal. Penghindaran pajak dilakukan untuk 

mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah stategi dan 

teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak 

karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013:14). Disatu 

sisi penghindaran pajak diperbolehkan tetapi di sisi lain penghindaran pajak dapat 

mengurangi penerimaan negara. Dalam penelitian ini penghindaran pajak 

diproksikan dengan Book Tax Gaap (BTG). Book  Tax Gaap merupakan selisih 

antara laba sebelum pajak (laba komersil) dengan penghasilan kena pajak (laba 

fiscal).  
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Meminimalkan pajak juga bisa muncul dari kestabilan dan kemampuan 

perusahaan untuk membayar pajak yang dapat terlihat dari ukuran perusahaan. 

Ukuran suatu perusahaan diduga dapat memoderasi pengaruh corporate 

governance, kompensasi rugi fiskal, dan corporate social responsibility. 

Perusahaan besar akan selalu menjadi perhatian sehingga manajer perusahaan 

akan bersikap patuh dan lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangannya. 

Perusahaan besar akan lebih mempertimbangkan resiko dalam mengelola 

pajaknya. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak dimana 

perusahaan besar cenderung dapat mengelola asetnya dengan baik diantaranya 

dapat memanfaatkan sebagai pengurang beban pajak perusahaan dengan 

memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi dari aset yang dimilikinya. 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan 

suatu perusahaan dalam  kategori besar atau kecil denga total asset yang dimiliki 

oleh perusahaan, jadi, semakin besar aset suatu perusahaan akan semakin besar 

pula ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. 

Semakin besar perusahaan maka akan semakin besar juga sumber daya yang 

dimilikinya, sehingga perusahaan besar lebih mampu untuk membuat suatu 

perencanaan pajak yang baik dan lobi politik.  

Berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 

2012 ada 4000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, 

perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun 

berturut – turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur 

dan pengolahan bahan baku (Prakoso:2014 dalam Cahyono dkk:2016). Dari data 
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yang dilangsir oleh liputan6.com, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian 

Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, Google, Facebook, Twitter dan 

Yahoo meraup omzet dari jasa periklanan di Indonesia. Empat unit usaha tersebut 

merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan yang berbasis di Singapura. 

"Seharusnya mereka membayar pajak di Indonesia atas penghasilan badan yang 

diperoleh. Faktanya, kata Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Ditjen Pajak 

Muhammad Hanif, mereka hanya membayar PPh untuk karyawan, tapi tidak 

dengan PPh Badan. "Tapi penghasilan itu larinya ke Singapura. Google, 

Facebook, Twitter dan Yahoo bayar pajak, tapi cuma PPh Pasal 21 dan 23 untuk 

orang lain, seperti karyawannya. Tapi untuk PPh Badan, tidak bayar sama sekali," 

tegas Hanif pada 6/4/2016. Di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari 

jumlah perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak yakni dengan melakukan 

pembayaran pajak kurang dari 20% padahal rata – rata pajak yang dibayarkan 

perusahaan mendekati 30% (Dyreng at al:2008 dalam Prakoso:2014). Mantan 

Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, 

ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya 

kepada negara. Agus Martowardojo menyebut hampir 4000 perusahaan tidak 

membayar pajaknya hampir 7 tahun (Wirna Yola Gust:2013) dalam (Cahyono 

dkk:2016). Fenomena penghindaran pajak lainnya dapat dilihat pada PT. Coca 

Cola Indonesia. PT.CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan 

kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 milyar. Hasil penelusuran 

Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan 

penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan 
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ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban 

biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga 

setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari 

rentang waktu tahun 2010-2013 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar, 

Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (bisniskeuangan.kompas.com).  

Beberapa penelitian terdahulu, (Sari:2014), (Khoirunissa:2015), dkk 

menyatakan pengaruh proporsi komisaris independen signifikan pada tax 

avoidance. Hal ini bertentangan dari penelitian (Annisa:2011), dan (Reza:2012), 

menyatakan tidak ada pengaruh proporsi komisaris independen pada tax 

avoidance. Menurut (Annisa:2011) menyatakan Kepemilikan Institusional dan 

Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tax 

avoidance. Sedangkan menurut (Sari:2014) menyatakan Kompensasi Rugi Fiskal 

tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan Komisaris 

Independen, Ukuran Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Institusional 

berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.  Penelitian ini mengacu pada 

penelitian (Ginting:2016) “Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi 

Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai 

Variabel Moderating. Hasil Penelitian menyatakan Corporate Governance dan 

Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak. Sedangkan secara parsial kepemilikan institusional dan 

Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Sedangkan secara parsial Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
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sebelumnya, Peneliti menambahkan variabel Corporate Social Responsibility, 

karena keputusan perusahaan untuk melakukan praktik tax avoidance juga 

dipengaruhi oleh keputusan aktivitas CSR. Karena CSR merupakan suatu bentuk 

tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder. Berdasarkan hal tersebut, 

maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Corporate 

Governance, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Corporate Social Responsibility 

terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Ukuran Perusahaan 

sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016”.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak (tax avoidance)  

2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

(tax avoidance)   

3. Apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance)  

4. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

(tax avoidance)  

5. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)   
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6. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh komisaris independen 

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) 

7. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh corporate social 

responsibility terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)  

8. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kompensasi rugi fiskal 

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap       

penghindaran pajak (tax avidance)  

2. Untuk mengetahui apakah komisaris independen berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance) 

3. Untuk mengetahui apakah corporate social responsibility berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)  

4. Untuk mengetahui apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance)  

5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap hubungan antara 

kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)  

6. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap hubungan antara 

komisaris independen terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)  

7. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap hubungan antara 

corporate social responsibility dan penghindaran pajak (tax avoidance) 

8. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap hubungan antara 

kompensasi rugi fiskal dan penghindaran pajak (tax avoidance)  
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1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh 

adalah sebagai berikut :  

a. Bagi Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan literature 

untuk penelitian mengenai Pengaruh Corporate Governance, Kompensasi 

Rugi Fiskal dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran 

Pajak (Tax Avoidance) dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel 

Moderating.  

b. Bagi Perusahaan   

Diharapkan dapat menjadi masukan dan dorongan terkait faktor-

faktor yang menpengaruhi tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat 

menghindarkan diri dari penyimpangan hukum pajak dalam menentukan 

besaran pajak yang harus dibayarkan pada negara. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat menemukan variabel 

untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam konteks pajak dalam 

mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak (tax 

avoidance) dan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan 

melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.  
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1.5 Sistematika Penulisan  

Bagian sistematika penulisan mencakup uraian ringkas dari materi yang 

dibahas pada proposal ini. Penelitian ini akan disusun dalam bentuk proposal yang 

akan dibagi dalam beberapa bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I :   PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah 

sesuai dengan latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 

diakhiri dengan sistematika penulisan.  

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA  

  Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

penelitian dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang pengertian variabel penelitian yang telah 

ditentukan, populasi dan sampel yang diteliti, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang 

digunakan untuk menguji hipotesis.  

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Bab ini akan menyajikan uraian penulis yang akan mengemukakan 

hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan untuk tiap-

tiap variabel yang digunakan.  
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BAB V :  PENUTUP 

  Bab ini akan menyajikan kesimpulan yang merupakan penyajian 

singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan serta saran - saran 

yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini.  

 

 

 

 

 


