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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tingkat ketidakpastian lingkungan yang semakin tinggi seringkali dihadapi 

oleh berbagai organisasi. Dengan adanya ketidakpastian lingkungan maka sangat 

diperlukan system perencanaan yang baik dan maksimal dari segi apapun. Pentingnya 

peranan akuntansi dari segi pengelolaan keuangan semakin disadari, baik organisasi 

yang berorientasi pada laba maupun organisasi nirlaba (non-laba). Peran akuntansi 

dibutuhkan untuk menghasilkan informasi-informasi yang berkaitan dengan 

keuangan dan untuk meningkatkan mutu dari organisasi itu sendiri. Baik organisasi 

yang berorientasi pada laba maupun non-laba, mereka dituntut untuk untuk dapat 

menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. 

Beberapa dekade terakhir ini, akuntansi telah mengalami perkembangan 

yang cukup pesat. Kalau dalam perkembangannya akuntansi yang kita kenal lebih 

banyak berorientasi disektor swasta, kini akuntansi masjid hadir sebagai bagian 

budaya yang lahir ditengah-tengah masyarakat. Namun dalam prakteknya, akuntansi 

yang beroperasi dilingkup sektor publik semacam ini sering dipandang sebelah mata 

oleh para pemangku kepentingan sehingga sering termarjinalkan. Peran akuntansi 

sebagai tools dalam lingkup keagamaan untuk entitas-entitas peribadatan sebenarnya 

hadir dengan bentuk kombinasi antara akuntansi dan agama (spiritual) atau sistem 

nilai dan transenden.  (Marlina, dkk., 2017: 7) 
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Untuk mampu mengefisienkan biaya ekonomi maupun biaya sosial yang 

dikeluarkan untuk suatu aktivitas yang dilakukan, organisasi sektor publik 

membutuhkan akuntansi sebagai suatu ilmu yang membantu organisasi mengelola 

semua urusan-urusan yang berhubungan dengan publik. Hal ini memunculkan suatu 

ilmu akuntansi baru yang saat ini dikenal oleh masyarakat sebagai akuntansi sektor 

publik. Namun dalam praktek yang ada dimasyarakat hal ini sering kali berbeda dan 

beragam. Pada organisasi nirlaba cenderung tidak ada suatu kepemilikan organisasi 

yang mutlak.  

Akuntansi sektor publik sering diartikan sebagai akuntansi dana masyarakat, 

hal ini meliputi teknik dan analisis akuntansi yang digunakan oleh masing-masing 

organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik juga berkaitan dengan penerapan 

dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Organisasi nirlaba adalah organisasi 

yang bertujuan untuk usaha-usaha yang bersifat sosial dan tidak mencari keuntungan. 

Akuntansi dibutuhkan pada organisasi nirlaba untuk menghasilkan informasi 

keuangan maupun meningkatkan mutu organisasi tersebut.  

Seperti halnya organisasi bisnis, didalam organisasi nirlaba juga tidak 

terlepas dari aspek keuangan. Meskipun tidak berorientasi pada laba tetapi aspek 

keuangan juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Organisasi nirlaba 

mendapatkan sumber dana dari publik berupa sumbangan atau donasi. Oleh karena 

itu pertangungjawaban keuangan menjadi aspek penting bagi organisasi nirlaba dan 

diharapkan dapat menjelaskan bagaimana organisasi mengelola dan menggunakan 

dana yang telah diperolehnya dari publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan 
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publik terhadap organisasi yang bersangkutan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban 

tersebut diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. (Nariasih, 2017: 6) 

Untuk mencapai tujuan organisasi dan memberikan kepercayaan kepada 

masyarakat umum maupun pemakai laporan keuangan lainnya, organisasi nirlaba 

perlu melakukan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel 

sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

telah membuat standar untuk laporan keuangan pada organisasi nirlaba yang diatur 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan 

Keuangan Entitas Nirlaba. PSAK No. 45 menghendaki penerapan akuntansi akrual 

bagi organisasi nirlaba (non laba). Dalam PSAK No. 45 yang menjadi karakteristik 

untuk entitas nirlaba ini yaitu sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang 

mana tidak  mengharapkan adanya hasil, imbalan atau keuntungan komersial lain. 

Sesuai dengan jenis organisasi yaitu nirlaba atau non laba atau bias dikatakan non 

profit oriented. (www.kompasiana.com) 

Masjid merupakan salah satu organisasi sektor publik yang tergolong dalam 

organisasi nirlaba (non profit oriented) yang dalam menjalankan aktivitasnya, dengan 

mengelola sumber daya yang dimilikinya dan sumber daya yang diperoleh dari 

masyarakat secara sukarela dan ikhlas. (Andikawati dan Winarno 2014: 1) Mengelola 

dan mempertanggungjawabkan dana yang diperoleh masjid dari masyarakat 

merupakan hal yang sangat penting, namun pada kenyataannya masih banyak masjid 

yang belum bisa mengelola dana tersebut dengan baik dan benar. Tidak dapat 

dipungkiri lagi bahwa Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya 
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adalah umat Islam, sehingga jumlah populasi masjid yang ada di Indonesia sangatlah 

banyak. Kepastian dana dari para donatur, kreditur dan pihak lain yang 

berkepentingan juga selalu mengalir. Oleh karena itu, bendahara masjid atau biasa 

disebut ta’mir masjid dituntut untuk dapat menyusun laporan keuangan yang baik dan 

benar serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan, 

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 

tentang organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk 

membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. 

Masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasinya 

kepada pengguna laporan keuangan tersebut yaitu para donatur masjid. Untuk dapat 

membuat laporan keuangan dana masjid dengan akurat dibutuhkan penerapan 

akuntansi, dan peranan akuntansi disini adalah memperlancar manajemen keuangan 

dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan. 

(Andarsari, 2014: 144) 

Karena lembaga masjid termasuk kedalam entitas nirlaba, maka standar 

untuk pelaporan keuangannya mengacu pada PSAK No. 45 tentang pelaporan 

keuangan entitas nirlaba. Namun selain diperoleh dari sumbangan, para donator dan 

kreditur, sebagian besar dana masjid juga diperoleh dari zakat, dan infak/sedekah. 

Karenanya, maka selain penerapan PSAK No. 45 kedalam lembaga masjid, laporan 

keuangan masjid perlu dikombinasikan dengan standar akuntansi untuk dana zakat 

dan infak/sedekah yakni PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. 
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 Dalam PSAK No. 45, pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan yang 

disajikan oleh entitas nirlaba. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pelaporan 

keuangan entitas nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan 

keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan 

memiliki daya banding yang tinggi. Dalam PSAK No. 45 juga telah diatur bahwa 

laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, 

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara PSAK No. 109 

bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan 

transaksi zakat dan infak/sedekah. Komponen laporan keuangan didalamnya meliputi: 

neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset 

kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.  

Dalam menjaga kelangsungan dan kemakmuran masjid, salah satu faktor 

utama yang perlu diperhatikan adalah sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan 

yang berkualitas. Laporan dan pengelolaan keuangan yang berkualitas erat kaitannya 

dengan ilmu akuntansi. Oleh karena itu, para ta’mir masjid juga harus dapat 

memahami ilmu akuntansi yang bertujuan supaya para pengelola masjid dapat 

melakukan proses pembukuan yang baik dan benar sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pemakai laporan keuangan, terutama masyarakat 

sekitar atau para jama’ah. 

Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan masih sangat 

banyak lembaga-lembaga masjid yang ada belum menerapkan penyusunan laporan 

keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik itu PSAK No. 45 dan 
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atau PSAK No. 109. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nariasih, dkk. 

(2017) yang meneliti tentang Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan Kombinasi 

PSAK No. 45 dan PSAK No. 109. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan 

keuangan yang telah disusun selama ini masih belum sesuai dengan PSAK No. 45 

dan atau PSAK No. 109. Laporan keuangan yang disusun masih dalam bentuk buku 

kas sederhana.  

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Andikawati dan Winarno 

(2014) dengan judul Laporan Keuangan Lembaga Masjid (Studi Kasus pada 

Lembaga Masjid Agung Anaz Mahfudz dan Masjid Al-Huda Lumajang). Hasil 

penelitiannya adalah lembaga masjid belum menerapkan PSAK 109 atau PSAK 45 

dalam laporan keuangannya, bentuk laporan keuangan masjid berupa laporan 

sederhana. Penyebab penghambat penerapan PSAK 109 pada masjid-masjid di 

lumajang dikarenakan sumber daya manusia dibidang akuntansi kurang, sedangkan 

ta’mir masjid yang tidak memiliki basic akuntansi akan kesulitan dalam 

penggolongan akun-akun. 

Kemudian pada penelitian Rizky dan Padmono (2013) dengan judul Analisis 

Penerapan PSAK No. 45 Pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa yayasan belum mempunyai pedoman struktur organisasi yang 

memisahkan pembagian wewenang, dan tanggung jawab, laporan keuangan telah 

disajikan sesuai dengan PSAK No. 45 namun terdapat sebagian akun yang belum 

disajikan sesuai dengan PSAK No. 45 yaitu klasifikasi aset bersih dan pengakuan 

kerugian piutang diakui secara langsung. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya terletak pada 

objek penelitiannya. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya 

adalah sebuah masjid yang berada kota di Jawa Timur yang beralamat di Jl. KH. 

Agus Salim No. 6. Sementara pada penelitian kali ini objek penelitian yang diambil 

adalah salah satu masjid paripurna yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Masjid 

Paripurna Al-Mujahidin yang beralamat di Jl. Jenderal No. 02, Labuh Baru Timur, 

Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.  

Masjid merupakan entitas publik dimana nilai-nilai spiritual Islam 

dikembangkan dan nilai-nilai spiritual tersebut seringkali tidak dapat berdamai 

dengan nilainilai materialisme lainnya yang biasa eksis pada entitas pelaporan 

akuntansi lainnya seperti perusahaan atau entitas sektor publik lainnnya. Sebagai 

sebuah ilmu pengetahuan, akuntansi pada dasarnya adalah tools yang dapat 

mendukung kinerja entitas dimana akuntansi itu dipraktekkan. Laporan keuangan 

pada dasarnya adalah hasil akhir dari proses akuntansi pada suatu periode tertentu 

yang merupakan hasil pengumpulan data keuangan yang disajikan dalam bentuk 

laporan keuangan ataupun ikhtisar lainnya yang dapat digunakan sebagai alat bantu 

bagi para pemakai di dalam menilai kinerja perusahaan sehingga dapat mengambil 

keputusan yang tepat. Praktek akuntansi pada lembaga-lembaga keagamaan atau 

lembaga nirlaba lainnya merupakan sesuatu yang tidak lazim. 

Keuangan masjid agar dikelola secara akuntabel dan transparan dalam 

bentuk penyajian laporan keuangan menjadi sangat penting saat ini. Terlebih dengan 

adanya program pemerintah khususnya pada beberapa mesjid yang dikategorikan 
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sebagai masjid paripurna. Namun pada kenyataannya, dari beberapa penemuan 

dilapangan, menurut pandangan sebahagian pengurus masjid bahwa ada keraguan 

untuk menyampaikan informasi keuangan yang berhubungan dengan laporan 

penyumbang (jumlah disumbangkan) kepada publik (jamaah). Anggapan sementara 

menurut pendapat mereka bahwa laporan sumbangan yang disampaikan dapat 

menimbulkan sifat ria, ujub, takabbur dan sombong, misalnya penyampaian berapa 

jumlah sumbangan dari jama’ah setempat. Situasi dilematis yang dipertontonkan 

seperti ini, menyebabkan para pengurus pada akhirnya merasa tidak perlu 

menyampaikan laporan penyumbang (siapa dan berapa jumlah sumbangnnya). 

Berbeda dengan jamaah lainnya, yang memandang perlunya laporan siapa dan jumlah 

sumbangan yang masuk dari donatur, agar informasi mengenai posisi keuangan 

secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (Ahyaruddin, dkk., 2017: 

7) 

Masjid paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang 

dipergunakan untuk ibadah yang secara umum mempunyai kelengkapan sarana dan 

prasarana dalam kegiatan bidang idarah, imarah, serta dikelola dengan manajemen 

yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid. (Perda 

Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2016) Masjid paripurna adalah program Pemerintah Ko 

Pekanbaru dengan menunjuk masjid utama, satu untuk tingkat kota, 12 untuk tingkat 

kecamatan dan 58 untuk tingkat kelurahan. 

Salah satu masjid paripurna yang ada di Pekanbaru adalah Masjid Paripurna 

Al-Mujahidin yang berada di kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Masjid 
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Paripurna Al-Mujahidin merupakan masjid paripurna dan berada dibawah naungan 

Pemko Pekanbaru. Dalam menjalankan tugasnya, Masjid Paripurna Al-Mujahidin 

harus mampu mengelola keuangan dan menyusun laporan keuangan yang baik dan 

benar sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh IAI. Sehingga 

hasilnya berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan khususnya kepada jama’ah 

atau masyarakat sekitar dan umumnya kepada pemakai laporan keuangan. 

Akan tetapi dari hasil yang penulis temukan dilapangan, secara akuntansi 

masih terdapat beberapa masalah dalam penyusunan laporan keuangannya. 

Diantaranya, Masjid Paripurna Al-Mujahidin masih belum optimal dalam 

menerapkan aturan pengelolaan keuangan masjid paripurna yang telah ditetapkan 

Pemko Pekanbaru. Pengelola keuangan Masjid Paripurna Al-Mujahidin secara 

akuntansi kurang mampu untuk melakukan penyusunan laporan keuangan masjid. 

Dilihat dari laporan keuangan yang telah disusun oleh pengelola keuangan Masjid 

Paripurna Al-Mujahidin masih menggunakan basis kas, dengan menghitung jumlah 

kas masuk, kas keluar dan saldo. 

Pihak pengelola keuangan Masjid Paripurna Al-Mujahidin telah melakukan 

penyusunan laporan keuangan sejak tahun pertama berdirinya masjid tersebut, namun 

hanya dalam bentuk laporan biasa saja. Kemudian bentuk laporan keuangan disusun 

dalam bentuk laporan sederhana dengan menggunakan basis kas sejak tahun 2013. 

Yaitu dengan membentuk laporan keuangan yang menampilkan jumlah kas masuk, 

kas keluar dan saldo serta keterangan transaksi-transaksi. Sebagai gambaran, berikut 



10 

 

ini adalah contoh tampilan bentuk laporan keuangan yang telah disusun oleh 

pengelola Masjid Paripurna Al-Mujahidin: 

Tabel 1.1 

Contoh Bentuk Laporan Keuangan Masjid Paripurna Al-Mujahidin 

LAPORAN KEUANGAN 

MASJID PARIPURNA AL-MUJAHIDIN 

JUM’AT, 20 OKTOBER 2017 M/ 30 MUHARRAM 1439 H 
No. Uraian Tanggal Masuk Rp. Keluar Rp. Saldo 

I Kas Masjid     

1 Saldo Jum”at Lalu 13-Okt-17   61.876.650 

2 Bakul Jum’at 13-Okt-17 485.000 250.000  

3 Kotak Besi 13-Okt-17 6.155.000   

4 3 Buah Kunci Pintu 13-Okt-17  375.000  

5 1 Buah Senter 15-Okt-17  65.000  

6 Wirid Takziah 17-Okt-17  250.000  

7 Buku IKMI 19-Okt-17  120.000  

8 Rekening Listrik 03/Okt/17  2.603.000  

Jumlah Kas Masjid  6.640.000 3.663.000 64.853.000 

II Kas Pembangunan     

1 Saldo Jum’at Lalu 13-Okt-17   39.830.800 

2 Jum’at 13-Okt-17 1.125.000   

3 Kotak Besi 13-Okt-17 7.305.000   

Jumlah Kas Pembangunan  7.305.000  47.135.800 

III Kas Anak Yatim     

1 Saldo Jum’at Lalu 13-Okt-17   67.206.425 

2 Jum’at 13-Okt-17 1.786.000   

3 H. Chaidir (Alm.) 13-Okt-17 50.000   

4 Kotak Besi 13-Okt-17 18.025.000   

Jumlah Kas Anak Yatim  19.861.000  87.067.425 

IV Kas Pendidikan     

1 Saldo Jum’at Lalu 13-Okt-17   9.699.000 

2 Jum’at 13-Okt-17 367.000   

Jumlah Kas Pendidikan  367.000  10.066.000 

Total Kas Keseluruhan  34.173.000 3.633.000 209.122.875 

Sumber: (Masjid Paripurna Al-Mujahidin: 2017) 

Laporan keuangan Masjid Paripurna Al-Mujahidin tidak menunjukkan 

adanya akun-akun yang mengelompokkan suatu transaksi, serta tidak adanya laporan 

keuangan yang tersusun sesuai dengan siklus akuntansi berdasarkan standar akuntansi 

yang berlaku umum. Sehingga laporan keuangan Masjid Paripurna Al-Mujahidin 

masih belum mengacu pada PSAK No. 45 dan atau PSAK No. 109 sebagai salah satu 
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wujud pertanggungjawaban keuangan kepada pemakai laporan keuangan. Hal ini 

terjadi tentu disebabkan oleh adanya berbagai kendala, baik itu dari segi sumber daya 

manusia maupun adanya kendala-kendala yang lain. 

Disisi lain banyak masyarakat yang antipati terhadap masjid, dikarenakan 

pengurus masjid tidak transparan dalam memberikan laporan keuangan dan 

pengelolaan masjid yang tidak baik menyebabkan jamaah masjid banyak yang keluar. 

Permasalahan lain yang seringkali muncul yaitu masih banyaknya masjid yang tidak 

mencatat secara rinci pemasukan dan pengeluaran kas, biasanya hanya dicatat sebatas 

penerimaan dan pengeluaran kas tanpa merinci sumber pemasukan kas dan 

penggunaan kas masjid untuk apa saja, sehingga terkadang hal ini menimbulkan 

kecurigaan dikalangan masyarakat. 

Selain itu, para pengelola laporan keuangan Masjid Paripurna Al-Mujahidin  

selama ini tidak mengetahui pengalokasian dana secara persis. Pencatatan keuangan 

masjid biasanya hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran kas masjid saja tanpa 

memperlihatkan jumlah aset yang dimiliki oleh masjid dan berapa nilainya, sehingga 

banyak kasus hilangnya aset masjid karena kelemahan sistem pencatatan laporan 

keuangan. 

Dari beberapa fenomena dan uraian-uraian diatas, penulis tergugah untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan menarik judul: Analisis Laporan Keuangan 

Berdasarkan Kombinasi PSAK No. 45 dan PSAK No. 109 pada Masjid 

Paripurna Al-Mujahidin Pekanbaru. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penyusunan laporan keuangan pada Masjid Paripurna Al-

Mujahidin Pekanbaru? 

2. Apakah penerapan laporan keuangan pada Masjid Paripurna Al-Mujahidin 

Pekanbaru sudah sesuai dengan PSAK No. 45 dan atau PSAK 109? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan pada Masjid Paripurna Al-

Mujahidin Pekanbaru; 

2. Untuk mengetahui penerapan laporan keuangan pada Masjid Paripurna Al-

Mujahidin Pekanbaru sudah sesuai dengan PSAK No. 45 dan atau PSAK 

109. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Meningkatkan pengetahuan dalam menganalisa pengelolaan keuangan 

dan kendala-kendala dalam penerapannya; 

b. Menambah wawasan dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan 

terutama yang berkaitan dengan ilmu ekonomi Islam khususnya akuntansi 

laporan keuangan masjid. 
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2. Manfaat praktis 

a. Memberi masukan kepada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk 

mengetahui perkembangan penggunaan ED PSAK No. 45 dan PSAK No. 

109 dilapangan;  

b. Memberi masukan kepada organisasi nirlaba khususnya lembaga masjid 

agar dapat mengimplementasikan praktik akuntansi untuk laporan 

keuangan organisasi nirlaba; 

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi 

penelitian berikutnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan untuk memudahkan 

pembahasan penelitian ini, maka penulisan ini dibagi kedalam enam bab dan setiap 

bab dibagi kedalam beberapa sub bab, maka sistematika penulisan yang direncanakan 

adalah sebagai berikut: 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dibahas tentang konsep-konsep teoritis yang relevan dengan judul 

penelitian. 
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BAB III :   METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang desain penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

BAB IV :   GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah dan struktur kepengurusan yang ada pada 

objek penelitian. 

BAB V :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan dan 

pembahasan yang mengacu pada hasil pengolahan data sehingga dapat menjawab 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini secara ilmiah. 

BAB VI :   PENUTUP 

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian serta 

keterbatasan penelitian. 

 


