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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk 

memajukan kesejahteraan umum, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 alenia 

ke-IV. Kesejahteraann suatu Negara dapat dilihat dari bagaimana perekonomian 

dan pembangunan di Negara tersebut. Untuk meningkatkan perekonomian dan 

pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang besar. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar. 

Penerimaan Negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju 

pertumbuhan Negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. 

Namun seperti yang telah diketahui setiap wajib pajak yang pada umumnya wajib 

pajak badan (Perusahaan) memiliki perbedaan kepentingan dengan Direktorat 

jendral pajak (Dirjen Pajak). Dimana setiap perusahaan ingin mendapatkan laba 

yang sebesar-besarnya dari usahanya, dengan membayar pajak yang sekecil-

kecilnya. Sementara Direktorat jendral pajak (Dirjen Pajak) menginginkan pajak 

yang dibayarkan oleh wajib pajak baik itu wajib pajak orang pribadi maupun 

wajib pajak badan  dalam jumlah yang besar dan sesuai dengan ketentuan undang-

undang perpajakan yang berlaku. 

Oleh sebab  itu, dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut 

mendorong wajib pajak terutama wajib pajak badan melakukan berbagai tindakan 

yang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarnya seminimal mungkin 

baik itu dengan penghindaran pajak (Tax Avoidance) maupun dengan penggelapan 

pajak (Tax Evasion). Dimana penghindaran pajak adalah salah satu cara 
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manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang 

terutang, sedangkan penggelapan pajak/ penyeludupan pajak adalah sebagai 

manipulasi illegal atas penghasilannya untuk memperkecil pajak yang terutang. 

(Zain dalam Herliza, 2017). 

Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak 

menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat 

dilihat dari rasio pajak negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan 

pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB 

dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, 

maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. 

 Rata-rata ratio pajak Negara Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun 

terakhir  sebesar 17,5% . Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan Negara 

Indonesia yang berasal dari pajak masih belum optimal mellihat Negara lainnya, 

Jika dibandingkan dengan Singapura 21,29% Filipina 18,25% Thailand 20,95% 

dan Malaysia 23,5% tahun 2015 (http://infobanknews/,2015).  

Selain itu dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak beberapa 

tahun ini, yaitu: 

Tabel 1.1 

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak  

Tahun Target Terealisasi Persentase realisasi 

2012 1.016 Triliun 981 Triliun 96,4% 

2013 1.148 Triliun 1.007 Triliun 93,8% 

2014 1.264 Triliun 1.143 Triliun 91,7% 

2015 1.489,3 Triliun 1.235,5 Triliun 83% 

2016 1.355 Triliun 1.105 Triliun 81,54% 

Sumber: Data diolah, 2018 

http://infobanknews/,2015
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Dengan data tersebut maka dapat diketahui bahwa penerimaan Negara 

Indonesia selalu tidak tercapai dengan target yang telah di anggarkan selama 5 

tahun terakhir, selalu mengalami penurunan dalam realisasi penerimaan dan 

persentase realisasi terhadap yang dianggarkan. Sehingga dengan ini dapat 

diindikasi adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar terhadap 

penerimaan Negara sector pajak yang menyebabkan penerimaan pajak masih 

belum optimal dan belum mencapai target  yang dianggarkan. 

Fenomena penghindaran pajak juga dapat ditemui di Amerika. Paling tidak 

terdapat seperempat dari jumlah perusahaan di Amerika telah melakukan 

penghindaran pajak yaitu dengan  membayar pajak kurang dari 20 persen padahal 

rata-rata pajak yang harus dibayarkan perusahaan mendekati 30 persen (Dyreng et 

al, 2008),. Begitu pula di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan 

Penanam Modal Asing (PMA) yang diduga melakukan penghindaran pajak 

dengan cara melaporkan kerugian perusahaan selama lima tahun berturut-turut 

dan tidak membayar pajak kepada Negara (Bapennas dalam Herliza 2017)),. 

Tahun 2012 ada 4000 perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) melaporkan 

pajaknya nihil yang dkarenakan adanya kerugian selama tujuh tahun berturut-

turut. 

Beberapa permasalahan penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan 

adalah pada kasus Google (Ariyanti, 2016) dan Lotte Group (Sindonews, 2016). 

Perusahaan Google sendiri melakukan penghindaran sebesar Rp. 5,5 triliun dalam 

kurun waktu 5 tahun, penghindaran pajak tersebut dilakukan oleh perusahaan 

Google dengan menggunakan skema perencanaan pajak (tax planning) 
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interneasional. Skema tersebut dilakukan perusahaan Google dengan cara 

mendirikan perusahaan di negara-negara yang dengan tarif pajak rendah dan 

banyak memberikan fasilitas pajak (tax havens). Negara-negara seperti Irlandia, 

Belanda, lalu Singapure, sebagai contoh Google mendirikan perusahaan di 

Irlandia namun manajemennya di negara Bermuda untuk menghindari pajak. 

Alasannya berdasarkan hukum pajak di Irlandia, penetapan status subjek pajak 

bagi perusahaan jika manajemen subjek pajak berada di Irlandia. Sementara di 

Bermuda, perusahaan jadi subjek pajak jika perusahaan tersebut didirikan di 

Bermuda. Aturan perpajakan di kedua negara inilah yang dimanfaatkan Google. 

Adapun kasus lain, perusahaan multinasional makanan dan belanja yang 

aktif di Jepang dan Korsel yaitu Lotte Group juga pernah terlibat kasus 

penghindaran pajak. Kasus ini melibatkan 22 orang petinggi Lotte Group yang 

telah melakukan penghindaran pajak sebesar total USD76 juta atau setara dengan 

Rp988.38 miliar dan menggelapkan dana perusahaan sebesar USD46 juta. Hal 

tersebut dilakukan dengan cara menggunakan pengaruh mereka untuk menguasai 

dana perusahaan dan membuat keputusan dalam kepentingan sendiri 

dibandingkan pemegang saham serta dianggap sebagai salah satu keluarga yang 

memiliki struktur kepemilikan yang kompleks. Hal tersebut yang menyebabkan 

Lotte Group dapat melakukan penggelapan dan penghindaran pajak.   

Dalam pengambilan keputusan tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) 

oleh setiap perusahaan termasuk  perusahaan yang terdaftar di pasar modal ada 

beberapa faktor yang perlu diperhatikan yang mempengaruhinya yaitu Laverage 

(Struktur utang), Ukuran Perusahaan, ROA (Return on asset), Kepemilikan 



5 

 

Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan CSR (Corporate social 

responsibility). 

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak 

dimana bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan terbesar sebagai biaya 

dalam menyelanggarakan pemerintahan dan bagi wajib pajak merupakan beban 

yang harus dibayarkan sebagai perwujudan dan peran dalam berkontribusi dalam 

peningkatan pembangunan nasional. 

Kebijakan yang diambil oleh perusahaan akan memberikan efek yang 

signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak yang terjadi seperti dalam 

menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk utang (leverage) . Leverage 

(struktur utang) merupakan rasio besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan 

untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan 

mengakibatkan munculnya  beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. 

Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, 

sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang 

(Adelina,2012). Dengan besarnya rasio utang perusahan akan memunculkan biaya 

tambahan dan membuat perusahaan lebih mudah melakukan penghindaran pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) menyatakan bahwa leverage 

(struktur utang) dan kompensasi kerugian pajak tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak. Menurut Dharma (2015) semakin tinggi tingkat 

utang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan 

penghindaran pajak. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Noor et al., (2010) dalam Herliza (2017) yang menjelaskan bahwa perusahaan 
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dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini 

berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan tax 

avoidance (penghindaran pajak) akan cenderung lebih kecil. Penelitian lain dari 

Darmawan dan Sukartha (2014) serta Putra dan Merkusiwati (2016) menunjukkan 

bahwa leverage (struktur utang) tidak berpengaruh pada penghindaran pajak 

dalam Dewi dan Naniek (2017). 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai yang dapat 

mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil dengan 

total asset yang dimiliki oleh perusahaan, Jadi, semakin besar aset suatu 

perusahaan akan semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang 

dilakukanpun akan semakin besar (Dewi dan I ketut : 2014) dalam (Herliza,2017). 

Dengan begitu dari banyaknya transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut 

kemungkinan akan mendorong wajib pajak melakukan tindakan penghindaran 

pajak melalui celah-celah dari transaksi tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) serta Siregar 

dan Widyawati (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

pada penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi 

dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

pada penghindaran pajak (tax avoidance), perusahaan besar akan mendapat 

perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, 

sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai 

dengan aturan perpajakan yang berlaku. Menurut Rego (2003), semakin besar 

ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. 
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Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah - celah yang 

ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) dari setiap 

transaksi. Selain itu perusahaan yang beropersi lintas negara memiliki 

kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) 

yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, 

karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di lain 

negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah 

dibandingkan negara lainnya dalam Dewi dan Naniek (2017). 

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat 

digunakan dalam menentukan tingkat profitabilitas perusahaan. Dengan 

menunjukkan besarnya laba yang diperoleh dengan menggunakan aset yang 

dimiliki perusahaan. Tingkat profitabilitas memiliki pengaruh negatif dengan tarif 

pajak efektif.. perusahaan besar lebih cendrung memanfaatkan sumber daya yang 

dimilikinya dari pada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. 

Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan 

kecendrungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh ( 

Maria dan Kurniasih, 2013) . Sehingga semakin tinggi Return On Assets (ROA) 

semakin besar laba yang diterima perusahaan dan semakin tinggi pula pajak yang 

harus dibayarkan, dengan begitu perusahaan tersebut akan berusaha untuk 

melakukan tindakan penghindaran pajaknya. 

Penelitian terkait dengan Return On Assets (ROA) dari Kurniasih dan Maria 

(2013), Maharani (2014) menunjukkan bahwa Return On Assets (ROA) 

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Penelitian 
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terkait juga dilakukan oleh penelitian Nugroho (2011), Fatharani (2012), dan 

Darmawan (2014) yang menunjukkan ROA berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance) dalam Dewi dan Naniek (2017). 

Dengan melihat peluang akan terjadinya penghindaran pajak maka 

diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu penerapan tata kelola 

perusahaan yang baik adalah dengan kepemilikan institusional. Pohan (2009 : 

114), kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki 

institusi dan kepemilikan blockholder ( investor dengan posisi kepemilikan saham 

paling sedikit 5%). 

Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar 

kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi 

manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk 

mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. 

Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi 

sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan 

manajemen dengan pemegang saham Solmon (2004) dalam Sabrina (2010).  

Dalam penelitian Waluyo, et. Al (2015), Pohan (2009) dan Annisa dan 

Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). 

Tetapi penelitian ini juga memiliki hasil yang bertolak belakang dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014).   

Perusahaan juga memiliki hak untuk melakukan kompensasi rugi fiskal. 

Kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan 
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penghindaran pajak (tax avoidance) (Kurniasih dan Sari, 2013). Kompensasi ini 

akan dibebankan ke laba tahun berikutnya yang tidak mengalami kerugian 

berdasarkan aturan pajak berlaku agresif atau patuh. Semakin besar ukuran 

perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal 

mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar 

cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang 

memiliki skala yang lebih kecil , untuk melakukan pengelolaan pajak.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) mengatakan 

bahwa Kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance). Namun hasil ini bertolak belakang dengan 

peneklitian yang dilakukan oleh Waluyo, et.al (2015) dan Rachmithasari (2015).  

Corporate social responsibility (CSR), Aktivitas ini merupakan pengeluaran 

yang akan dikeluarkan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawabnya 

kepada konsumen serta masyarakat disekitar. Ditinjau dari sudut Pajak 

Penghasilan (PPh), perusahaan biasanya akan memilih strategi untuk mensiasati 

pengenaan pajak ini sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan 

Corporate social responsibility (CSR) yang dilakukan dapat dibebankan sebagai 

biaya yang mengurangi laba kena pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Pradipta, 2015) yang menyatakan bahwa Corporate social 

responsibility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak (Tax 

Avoidance). 

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 

mewajibkan perusahaan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan 
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ekonomi yang berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung 

jawab yang berpijak pada perolehan laba perusahaan semata, tetapi juga harus 

memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Lanis dan Richardson, 

2011) menjelaskan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap 

sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan, 

karena Corporate social responsibility (CSR) merupakan tindak lanjut dari 

komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi untuk 

pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup baik bagi pekerja dan 

keluarganya, komunitas lokal, maupun masyarakat dalam lingkungan luas pada 

umumnya. Pada dasarnya perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab 

atas seluruh aktivitasnya terhadap para stakeholder. Watson (2011) menyatakan 

bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam Corporate Social 

Responsibility (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab 

secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif 

dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. 

Dilihat dari latar belakang diatas, terlihat bahwa tindakan penghindaran 

pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan masih banyak terjadi sampai 

saat ini. Apalagi di Indonesia sendiri, banyak faktor yang mempengaruhi 

perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak tersebut. Dan juga 

tingginya tindakan penghindaran pajak cenderung disebabkan karena di Indonesia 

sistem pemungutan pajak yang diterapkan self assessment system, dimana wajib 

pajak menghitung sendiri jumlah pajak terutang yang harus dibayarnya.  
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Selain itu hasil yang diberikan peneliti sebelumnya masih berbeda-beda. 

Sehingga hal ini, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali tentang 

penghindaran pajak (Tax Avoidance) ini, dengan menjadikan hasil penelitian 

sebelumnya sebagai referensi. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, yaitu objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Perusahaan manufaktur subsektor industri sedangkan penelitian sebelumnya 

adalah Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di BEI (Bursa 

Efek Indonesia). Dan juga tahun dalam penelitian ini menggunakan tahun terbaru 

yaitu tahun 2017. 

Untuk itu penelitian ini adalah “Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, 

Return On Asset, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Rugi Fiskal, dan 

Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

(studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri di BEI tahun 

2015-2017)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah  dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Leverage  memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak ? 

2. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran 

pajak? 

3. Apakah Return On Asset memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak ? 

4. Apakah kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap 

penghindaran pajak ? 
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5. Apakah kompensasi kerugian fiskal memiliki pengaruh terhadap 

penghindaran pajak ? 

6. Apakah corporate social responsibility memiliki pengaruh terhadap 

penghindaran pajak ? 

7. Apakah Leverage, Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Kepemilikan 

Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan Corporate social 

responsibility memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui tujuan dari penelitian ini dilakukan penelitian secara 

empiris. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Leverage pada penghindaran pajak. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Return On Asset pada penghindaran pajak. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional pada penghindaran 

pajak. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi kerugian fiskal pada penghindaran 

pajak. 

6. Untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility pada 

penghindaran pajak. 

7. Untuk mengetahui pengaruh leverage , ukuran perusahaan , return on 

asset, kepemilikan institusional, kompensasi kerugian fiskal, dan 

corporate social responsibility signifikan terhadap penghindaran pajak 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

sebagai berikut: 

1. Bagi akademis dan peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai pengaruh mekanisme Leverage (strukur uttang), ukuran 

perusahaan, ROA (Returnn On Assets), kepemilikan Institusional, 

kompensasi kerugian fiskal, dan CSR (Corporate social responsibility) 

terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance). Dan juga diharapkan 

penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk  penelitian selanjutnya yang 

meneliti pada bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang 

berbeda. 

2. Bagi praktisi (perusahaan) 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan  pertimbangan bagi 

pihak manajemen perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Tax 

Avoidance) yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang 

perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat lebih efisien dalam 

masalah pajak perusahaan dimasa yang akan datang. 

3. Bagi pengguna laporan keuangan 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi  bagi  

para pengguna laporan keuangan sebagai tambahan pertimbangan dalam 

keputusan investasi. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan pembahasan dalam uraian berikutnya, maka sistematika 

penulisan disusun sebagai berikut 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat peelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri dari telaah teori, kajian islami, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dann hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas metode penelitian yang mencakup objek 

peneliltian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, 

teknik pengumpulan data, defenisi operasional variabel, dan 

teknik analisis data.  

BAB IV      :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan dan hasil analisis data berisikan mengenai 

deskripsi data, statistik deskriptif, asumsi klasik, regresi linier 

berganda, dan pengujian hipotesis.  

BAB V       :  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari  hasil pengolahan data yang 

ditemukan selama penelitian dan memberikan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 


