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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Didirikannya sebuah perusahaan memiliki tujuan yang jelas. Ada beberapa 

hal yang mengemukakan tentang tujuan pendirian suatu perusahaan. Tujuan 

perusahaan yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba 

yang sebesar-besarnya. Tujuan perusahaan yang kedua adalah ingin 

memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham. Sedangkan tujuan 

perusahaan yang ketiga adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Ketiga 

tujuan perusahaan tersebut sebenarnya secara subtansial tidak banyak berbeda. 

Hanya saja penekanan yang ingin dicapai perusahaan berbeda antara yang satu 

dengan yang lainnya. 

Nilai perusahaan dapat tercermin dari nilai ekuitas perusahaan 

(Yuniarta,2011). Adapun tujuan dari nilai ekuitas adalah untuk memberikan 

pemilik perusahaan, investor yang potensial dan stakeholder serta shareholder 

nilai perkiraan ekuitas yang tepat dan sesuai (Steiger, 2008:2) dalam Novalia dan 

Marsellisa (2016) sehingga dapat membantu investor untuk melihat kondisi 

ataupun nilai sebenarnya dari suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk 

melangkah lebih jauh dalam berinvestasi, dimana salah satu satu indikator yang 

sering dilihat adalah harga saham suatu perusahaan. 

Naik turunnya harga saham di pasar modal menjadi fenomena yang menarik 

untuk dibicarakan karena berkaitan dengan isu naik turunnya nilai perusahaan. 

Seperti masalah yang dialami PT Rimo Internasional Lestari Tbk (RIMO) yang 
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beralih usaha dari retail ke properti, dimana dua pekan setelah mencapai 

rekor tertinggi, harga sahamnya terus merosot tajam. Pada tanggal 27 oktober 

harga saham RIMO mencapai rekor tertinggi yaitu Rp 660 per saham. Namun 

pada tanggal 6 November, harga saham hanya mencapai Rp 254 per saham atau 

turun sebesar 62 %. saat di perdagangkan kembali sehari setelah suspend, harga 

saham kembali turun 24,4 % menjadi Rp 192 per saham. 

Menurut manajemen RIMO  penurunan harga saham terjadi karena 

mekanisme pasar. Padahal jika dilihat dari laporan keuangan PT RIMO pada 

kuartal III-2017, seharusnya investor memburu saham ini sehingga harganya naik. 

Karena penjualan perusahaan melonjak 2.600 kali lipat dibandingkan kuartal III-

2016 menjadi Rp. 247,08 miliar. Analis Reliance Sekuritas Lanjar Nafi melihat 

kenaikan harga saham RIMO sebelumnya akibat dari lonjakan kinerja penjualan 

dan laba perusahaan yang cukup signifikan pasca mengakuisisi Hokindo. Tetapi 

setelah pengendali RIMO menjual separuh kepemilikannnya banyak investor yang 

beranggapan akan terjadi aksi ambil untung, akhirnya banyak investor yang 

berspekulasi. (Katadata.co.id. 2017).  

Fenomena selanjutnya adalah saham PT Agung Podomoro Land Tbk 

(APLN) yang bergerak di bidang poperti. Karena Tersangkut masalah hukum 

terkait suap reklamasi teluk Jakarta, menjadi pemicu anjloknya harga saham PT 

Agung Podomoro Land Tbk (APLN). Maka menghindari potensi terkoreksi yang 

lebih dalam diluar kewajarannya, saham APLN pada perdagangan Senin awal 

pekan (4/4/2016) langsung otomatis dihentikan (autorejection) karena mengalami 
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anjlok yang sangat dalam hingga 10% atau 30 poin dari Rp300 per lembar saham 

menjadi Rp270 (Neraca.co.id.2016) 

 Fenomena terakhir terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). 

AISA harus melepas unit bisnis beras yang sempat tersangkut kasus hukum. 

Alhasil, tak hanya kinerja keuangan yang merosot, saham AISA juga terus 

bergeser ke zona merah. Dalam tiga bulan terakhir, harga saham AISA sudah 

turun 47,83%. Lalu, sepanjang tahun 2017, harga AISA melorot hingga 72,24%. 

Hingga kuartal III-2017, pendapatan AISA turun 17,5% secara year on year (yoy) 

menjadi Rp 4,1 triliun. Laba bersih AISA juga turun 57% YOY menjadi Rp 176 

miliar (investasi.kontan.co.id.2017). 

Marlene Tanumihardja, Analis Samuel Sekuritas Indonesia mengatakan, 

turunnya laba bersih ini lantaran beban operasional perusahaan melonjak. Tak 

hanya itu, tekanan juga datang dari beban utang yang lumayan besar. Karena 

AISA sudah dibayangi utang sebesar Rp 900 miliar yang akan jatuh tempo pada 

April 2018 mendatang. Saat ini, AISA memiliki total kewajiban Rp 5,2 triliun. 

Menurut Niko Margaronis, Analis Ciptadana Sekuritas, divestasi bisnis 

beras menjadi cara yang positif untuk membayar utang. Tapi tetap saja, dalam 

jangka panjang, AISA masih akan membutuhkan pendanaan baru dari utang untuk 

menjalankan bisnis makanan dan minuman. AISA membutuhkan dana untuk 

pemasaran yang lebih gencar dan memperbaiki brand. 

Dengan kondisi tersebut Kepala Riset OSO Sekuritas Riska Afrian 

menyarankan agar investor tak membeli saham AISA dalam jumlah besar. Dalam 

jangka pendek, investor dapat mencicil beli saham AISA dan memanfaatkan 
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potensi kenaikan secara teknikal. Menurutnya, Saham AISA dapat di beli pada 

harga  Rp 520 - Rp 540 dan di jual ketika mencapai Rp 620 - Rp 640. Sementara 

itu, untuk jangka panjang, sebaiknya investor menunggu dan melihat kondisi 

perusahaan terlebih dahulu. Niko juga mengatakan, risiko saham AISA masih 

besar, sehingga ia lebih menyarankan hold AISA. Lalu, Reza Priyambada, Analis 

Binaartha Parama Sekuritas, mengatakan, tahun depan bisnis makanan dan 

minuman hanya akan tumbuh moderat. Sehingga, ia merekomendasikan menjual 

saham AISA dengan target harga Rp 480 ( Investasi.Kontan.Co.id. 2017) 

Kondisi tersebut, secara tidak langsung mempengaruhi nilai perusahaan, 

karena nilai perusahaan dilihat dari kemakmuran para pemegang saham yang 

diukur melalui harga saham di pasar modal. Harga saham digunakan sebagai 

proksi nilai perusahaan karena harga saham merupakan harga yang bersedia 

dibayarkan oleh calon pembeli apabila investor ingin memiliki bukti kepemilikan 

atas suatu perusahaan (Wright dan Ferris, 1997 ; Walker 2000) dalam Yenti dan 

Efrizal (2013). Karena nilai perusahaan merupakan cerminan dari penambahan 

jumlah ekuitas perusahaan dengan hutang perusahaan. 

Oleh karena itu Investor haruslah peka terhadap setiap perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam pergerakkan harga saham yang mana salah satu sumber 

informasi kuantitatif yang penting bagi para pemangku kepentingan 

(stakeholders) adalah laporan keuangan. Adanya kecurangan dalam penyajian 

laporan keuangan merupakan bentuk penipuan yang nantinya menyesatkan 

investor dan stakeholder lainnya. Apabila investor salah memperoleh informasi 

keuangan tentu akan berdampak pada kesalahan estimasi dalam menilai ekuitas 
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perusahaan tersebut dan hasil dari efek domino ini akan berujung pada kerugian 

yang mereka terima. 

Setiap perusahaan harus berhati-hati dalam mempresentasikan informasi 

akuntansi yang ada dalam laporan keuangan. Maka dari itu laporan yang di buat 

oleh perusahaan harus memenuhi tujuan, aturan serta prinsip-prinsip akuntansi 

yang sesuai dengan standar agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat 

di pertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi penggunanya. Dalam upaya untuk 

menyempurnakan laporan keuangan dan agar dapat di pertanggung jawabkan oleh 

manajemen lahirlah konsep konservatisme. 

Konservatisme akuntansi merupakan prinsip yang paling mempengaruhi 

penilaian dalam akuntansi (watts,1993 dalam Fala, 2007). Karena itu 

konservatisme akuntansi sampai saat ini masih memiliki peran penting dalam 

praktek akuntansi. Konservatisme didefinisikan sebagai konsep untuk menunda 

pengakuan terhadap arus kas masuk mendatang (Watts, 1993 dalam Fala 2007), 

dan sebagai akuntansi konservatif yang umumnya menyatakan bahwa akuntan 

harus melaporkan informasi akuntansi yang terendah dari beberapa kemungkinan 

nilai untuk aset  dan pendapatan, serta yang tertinggi dari beberapa kemungkinan 

nilai kewajiban dan beban (Hendriksen, 1992:76). 

Selain faktor konservatisme, terdapat faktor lain yang memengaruhi nilai 

ekuitas perusahaan. Seperti diantaranya earning per share, price earnings ratio, 

dan return on equity. Investor melakukan review terhadap kinerja perusahaan 

dengan melihat rasio keuangan sebagai alat evaluasi investasi ( Sri Rahayu, 2010), 

dalam Yuniarta (2010).  Dalam rasio-rasio keuangan dapat di lihat keberhasilan 
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manajemen perusahaan dalam mengelola aset dan modal untuk memaksimalkan 

nilai perusahaan. Akan tetapi rasio-rasio tersebut dianggap tidak lagi memadai 

untuk mengevaluasi kinerja perusahaan (Yunirta, 2011), karena rasio keuangan 

yang dihasilkan sangat bergantung pada metode atau perlakuan akuntansi yang 

digunakan. Sehingga saat ini, banyak perusahaan menggunakan ukuran kinerja 

yang lebih menekankan value atau Value-Based Management (Hartanti, 2008), 

dalam yuniarta (2011).  

Rudianto (2013:217) dalam Novalia dan Marsellisa (2016) menungkapkan 

EVA sebagai alat yang berguna untuk memilih investasi keuangan yang paling 

menjanjikan dan sekaligus sebagai alat yang cocok untuk mengendalikan operasi 

perusahaan. EVA juga merupakan nilai yang merefleksikan jumlah absolut dari 

nilai kekayaan pemegang saham yang dihasilkan. Prinsip  EVA   merupakan 

sistem pengukuran yang baik untuk menilai suatu kinerja dan prestasi keuangan 

manajemen perusahaan karena berhubungan langsung dengan nilai pasar suatu 

perusahaan. Oleh karena itu jika manajer memfokuskan pada EVA, maka ini akan 

membantu memastikan mereka beroperasi dengan cara yang konsisten untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan. 

Penelitian yang menguji nilai ekuitas diantaranya dilakukan oleh sontiar c 

(2012) yang membuktikan bahwa earning, dividend dan book value berpengaruh 

terhadap penilaian ekuitas baik secara individual maupun bersama-sama pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2006 – 2011.  

Hasil penelitian Yuniarta (2011)  yang meneliti  Pengaruh Value based 

Management pada Nilai Ekuitas Perusahaan dengan corporate Social 
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Responsibility sebagai veriabel Pemoderasi menunjukkan bahwa  value based 

management yang diukur dengan economic value added  terbukti berpengaruh 

terhadap penilaian ekuitas perusahaan. Tetapi Corporate Social Responsibility 

terbukti tidak berpengaruh secara signifikan sebagai variabel pemoderasi antara 

value based management dangan nilai ekuitas perusahaan.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Novalia dan Marsellisa 

(2016) yang meneliti pengaruh konservatisme akuntansi dan economic value 

added   terhadap penilaian ekuitas perusahaan. penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa  konservatisme akuntansi dan economic value added berpengaruh secara 

signifikan terhadap penilaian ekuitas. 

Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Nugraha dan Muhammad 

(2012) yang menyatakan bahwa EVA tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Tidak berpengaruhnya EVA terhadap nilai perusahaan, bisa 

disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, EVA memiliki perhitungan yang 

cukup banyak sehingga manajemen perusahaanpun tidak memperhitungkan 

ataupun mencantumkan nilai EVA dalam laporan tahunannya. Begitupula dengan 

Bursa Efek Indonesia yang tidak mencantumkan perhitungan EVA dalam laporan 

ringkasan kinerja keuangan yang rutin diterbitkan. Kedua, EVA masih belum 

terlalu dikenal, baik oleh perusahaan maupun oleh para investor dalam negeri. 

Sejalan dengan penelitian Nugraha dan Muhammad (2012), penelitian 

Kartini dan Gatot (2008) yang meneliti pengaruh Economic Value Added   dan 

Market Value Added  Terhadap Return Saham. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

Economic Value Added   dan Market Value Added secara bersama-sama tidak 
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berpengaruh terhadap Return Saham. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam 

penelitian Sunardi (2010) yang meneliti tentang pengaruh penilaian kinerja 

dengan ROI dan EVA terhadap Return saham bahwa  ROI dan EVA secara 

bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 

Selain itu terdapat penelitian Fala (2007) yang meneliti pengaruh 

konservatisme akuntansi terhadap penilaian ekuitas perusahaan yang di moderasi 

oleh good corporate governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

konservatisme berpengaruh positif secara signifikan terhadap penilaan ekuitas, 

selain itu  hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris merupakan 

variabel moderasi yang dapat menginteraksi hubungan konservatise akuntansi 

terhadap penilaian ekuitas. Berbeda halnya dengan kepemilikan manajerial, yang 

menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial bukan merupakan variabel yang 

dapat menginteraksi hubungan konservatisme akuntansi dengan penilaian ekuitas.  

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Yenti dan Efrizal (2013) yang 

menyatakan bahwa konservatisme akuntansi  tidak berpengaruh terhadap 

penilaian ekuitas perusahaan. 

Adanya hasil pro dan kontra seputar penelitian pengaruh penerapan 

konservatisme dan EVA menunjukkan adanya pengaruh variabel lain yang dapat 

memperkuat atau memperlemah  suatu hubungan yang disebut variabel moderasi. 

Maka peneliti memasukkan mekanisme Corporate Governance  sebagai variabel 

moderasi. Mekanisme Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai 

struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai 

upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan 
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dalam jangka panjang. Prinsip-prinsip dasar dari mekanisme corporate governance 

tersebut pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap suatu 

perusahaan. 

Corporate governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang 

efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang 

dapat membantu terciptanya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan 

berdasarkan asas transparansi, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan 

kesetaraan. Corporate governance dalam penelitian ini akan diproksikan dengan 

kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, 

komite audit dan komisaris Independen. 

Karena adanya kesimpulan yang bertentangan dari peneliti-peneliti 

terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai 

pengaruh konservatisme akuntansi dan EVA terhadap penilain ekuitas perusahaan 

dengan mekanisme Good Corporate governance sebagai variabel pemoderasi 

sehingga didapat hasil yang lebih akurat. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Novalia dan Marsellisa (2016), akan 

tetapi penelitian ini memiliki beberapa perbedaan yaitu, peneliti menambahkan 

variabel Igood corporate governance sebagai variabel moderasi dan menambah 

tahun penelitian menjadi lima tahun. selain itu ukuran konservatisme dalam 

penelitian ini di ukur dengan menggunakan ukuran akrual non operasi perusahaan 

dengan total asset model Zhang (2007), sedangkan dalam penelitian Novalia dan 

Marsellisa (2016) menggunakan ukuran akrual dan nilai pasar.  
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Perbedaan lainnya terletak pada jenis industri yang di teliti. Jika peneliti 

sebelumnya meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, penelitian ini hanya terfokus pada perusahaan Properti dan Real Estate 

yang terdaftar di BEI untuk dapat mengetahui variasi variabel penelitian. Alasan 

lain peneliti memilih perusahaan property dan Real Estate sebagai sampel, karena 

bisnis ini memberikan peluang dan kesempatan yang cukup terbuka untuk 

berkembang melihat kebutuhan akan tempat tinggal semakin bertambah dari 

tahun ke tahun. Selain itu dengan Kondisi perekonomian yang baik akan 

meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga permintaan akan properti juga 

akan meningkat. Maka dari itu, perusahaan property dan Real Estate juga akan 

mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Adanya keadaan seperti ini, maka 

para investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, 

sehingga akan mempengaruhi perusahaan dalam meningkatkan nilai ekuitasnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka diambilah 

judul penelitian “PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI DAN 

ECONOMIC VALUE ADDED  TERHADAP PENILAIAN EKUITAS 

PERUSAHAAN DENGAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE 

SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Properti dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia  Periode 

2012-2016). 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penialain 

ekuitas perusahaan? 

2. Apakah Economic Value Added (EVA) berpengaruh terhadap penilaian 

ekuitas perusahaan? 

3. Apakah dewan komisaris mampu memoderasi hubungan antara 

konservatisme akuntansi dan penilaian ekuitas perusahaan? 

4. Apakah kepemilikan manajerial mampu memoderasi hubungan antara 

konservatisme akuntansi dan penilaian ekuitas perusahaan? 

5. Apakah kepemilikan institusi mampu memoderasi hubungan antara 

konservatisme akuntansi dan penilaian ekuitas perusahaan? 

6. Apakah komite audit mampu memoderasi hubungan antara 

konservatisme akuntansi dan penilaian ekuitas perusahaan? 

7. Apakah  komisaris independen mampu memoderasi hubungan antara 

konservatisme akuntansi dan penilaian ekuitas perusahaan? 

8. Apakah  dewan komisaris mampu memoderasi hubungan antara 

Economic Value Added (EVA) dan penilaian ekuitas perusahaan? 

9. Apakah kepemilikan manajerial mampu memoderasi hubungan antara 

Economic Value Added (EVA) dan penilaian ekuitas perusahaan? 

10. Apakah  kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan 

antara Economic Value Added (EVA) dan penilaian ekuitas perusahaan? 
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11. Apakah   komite audit mampu memoderasi hubungan antara Economic 

Value Added (EVA) dan penilaian ekuitas perusahaan? 

12. Apakah komisaris independen mampu memoderasi hubungan antara 

Economic Value Added (EVA) dan penilaian ekuitas perusahaan 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi dengan penilaian 

ekuitas perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Economic Value Added (EVA) terhadap 

penilaian ekuitas perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris dalam memoderasi 

hubungan antara konservatisme dan penilaian ekuitas perusahaan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial dalam memoderasi 

hubungan antara konservatisme akuntansi dan penilaian ekuitas 

perusahaan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusi dalam memoderasi 

hubungan antara konservatisme akuntansi dan penilaian ekuitas 

perusahaan. 

6. Untuk mengetahui pengaruh komite audit dalam memoderasi hubungan 

antara konservatisme akuntansi dan penilaian ekuitas perusahaan. 

7. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen dalam memoderasi 

hubungan antara konservatisme akuntansi dan penilaian ekuitas 

perusahaan. 
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8. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris dalam memoderasi 

hubungan antara Economic Value Added (EVA) dan penilaian ekuitas 

perusahaan 

9. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial dalam memoderasi 

hubungan antara Economic Value Added (EVA) dan penilaian ekuitas 

perusahaan. 

10. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusi dalam memoderasi 

hubungan antara Economic Value Added (EVA) dan penilaian ekuitas 

perusahaan. 

11. Untuk mengetahui pengaruh  komite audit dalam memoderasi 

hubungan antara Economic Value Added (EVA) dan penilaian ekuitas 

perusahaan. 

12. Untuk mengetahui pengaruh  komisaris independen dalam memoderasi 

hubungan antara Economic Value Added (EVA) dan penilaian ekuitas 

perusahaan. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberiakan tambahan wawasan bagi 

para akademisi mengenai bagaimana pengaruh konservatisme dan 

economic value added terhadap penilaian ekuitas perusahaan. 

Kemudian penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 
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2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam membuat 

keputusan dalam berinvestasi. 

3. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para 

pembuat kebijakan di perusahaan terkait dengan: 

a) Penerapan prinsip kehati-hatian (konservatisme akuntansi) dalam 

pencatatan laporan keuangan. 

b) Dan penggunaan alternatif pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

dengan menggunakan economic value added (EVA).   

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memberi gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang 

secara umum akan dibahas di dalam penelitian ini, maka peneliti akan 

menguraikan secara ringkas mengenai isi masing-masing BAB dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini nantinya akan berisikan mengenai uraian latar belakang masalah, 

rumusan masalah  tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Pada bab ini nantinya akan berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat 

mengenai landasan teori, teori agensi, teori sinyal, konservatisme 

akuntanei, economic value added, penilaian Euitas dan mekanisme 
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Corporate Governance, penelitian-penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan penelitian, pengembangan hipotesis serta desain 

penelitian.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada Bab ini nantinya akan berisikan mengenai Metodologi penelitian 

yang meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisa data penelitian. 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan 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. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini akan 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. 

 

 

 

 

 


