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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pihak manajemen suatu perusahaan berkepentingan untuk menyajikan 

laporan keuangan sebagai suatu gambaran prestasi kerja mereka. Laporan ini 

berpotensi dipengaruhi kepent ingan pribadi, sementara pihak ketiga, yaitu pihak 

eksternal selaku pemakai laporan keuangan sangat berkepentingan untuk 

mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.  Di sinilah peran akuntan 

publik sebagai pihak yang independen untuk menengahi kedua pihak (agen dan 

prinsipal) dengan kepentingan berbeda. 

Akuntan publik merupakan pihak independen yang dianggap mampu 

menjembatani benturan kepentingan antara pihak prinsipal (pemegang saham) 

dengan pihak agen, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan. Dalam hal ini 

peran akuntan publik adalah memberi opini terhadap kewajaran laporan keuangan 

yang disajikan perusahaan. Untuk dapat menajalankan fungsi dan tugasnya 

dengan baik, auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas 

akan yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis tetapi juga masyarakat luas. 

Pentingnya peran akuntan publik membuat kebutuhan akan jasa dari 

akuntan publik semakin banyak dibutuhkan, terlebih lagi dengan berkembangnya 

perusahaan publik. Pertambahan jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) 

mengakibatkan persaingan antar KAP untuk mendapatkan klien (perusahaan), 

sehingga KAP dituntut memberikan jasa audit sebaik mungkin. Jumlah KAP yang 

banyak memberikan pilihan bagi perusahaan untuk tetap menggunakan KAP yang 

sama atau melakukan pergantian KAP (auditor switching). 
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Auditor switching merupakan pergantian auditor yang dilakukan oleh 

perusahaan (klien) dalam pemberian penugasan audit atas laporan keuangan. 

Auditor switching bisa dipengaruhi oleh faktor klien dan juga faktor auditor itu 

sendiri. Terdapat beberapa kasus baik di luar negeri maupun di Indonesia yang 

erat kaitannya dengan urgensi dilakukan pergantian auditor. Kasus yang sering 

terjadi disebabkan karena tingkat independensi auditor yang semakin berkurang 

akibat kontrak kerja atau perikatan kerja auditor dengan klien yang terlalu lama. 

Semakin lama seorang auditor berinteraksi dengan klien dikhawatirkan dapat 

membuat penilaian auditor tidak lagi berdasarkan evaluasi objektif atau bukti saat 

ini, tetapi berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak tepat akibat adanya hubungan 

emosional atau kesetiaan yang kuat antara auditor dengan klien. 

Pelayanan jasa audit dalam waktu lama dikhawatirkan dapat 

mengakibatkan “kenyamanan hubungan” yang dapat mengancam independensi 

auditor. Sebaiknya auditor sebisa mungkin menjauhi keadaan yang dapat 

memberikan kepercayaan terlalu berlebih kepada direktur klien atau staf kunci 

sehingga menyebabkan staf audit menjadi terlalu simpati pada kepentingan klien. 

Untuk menjaga kepentingan publik, auditor tidak diperbolehkan memiliki 

hubungan pribadi dengan klien mereka yang mungkin dapat menimbulkan 

terjadinya konflik dalam kepentingan. Salah satu saran yang dapat dilakukan 

untuk meminimalisir munculnya kasus-kasus serupa adalah dengan 

memberlakukan rotasi auditor secara wajib. 

Kasus yang pernah terjadi di Indonesia pada PT Sekawan Intipratama Tbk 

(SIAP). PT Sekawan Intipratama Tbk dalam kurun waktu 6 tahun, melakukan 
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pergantian KAP sebanyak 2 kali. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari 

www.idx.co.id, PT Sekawan Intipratama Tbk sejak tahun 2010-2013, telah 

menggunakan KAP Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si,Ak,CA & Rekan. Kemudian 

pada tahun 2014, PT Sekawan Intipratama Tbk berpindah ke KAP Hertanto, Sidik 

& Rekan, dan pada tahun 2015 PT Sekawan Intipratama Tbk juga melakukan 

pergantian ke KAP Junaedi, Chairul & Subyakto. Pada tahun 2014, PT Sekawan 

Intipratama Tbk menggunakan KAP yang berafiliasi dengan KAP asing yakni 

KAP Hertanto, Sidik & Rekan. Dikarenakan 2 tahun terakhir ini PT Sekawan 

Intipratama Tbk selalu mengalami kerugian, sehingga pada tahun 2015 PT 

Sekawan Intipratama Tbk berpindah lagi ke KAP Junaedi, Chairul & Subyakto 

yang merupakan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP asing. 

Selain itu, kasus PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang mendapat sanksi 

penghentian sementara (suspen) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di 

laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Perseroan pun menunjuk 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan 

keuangan perusahaan tahun buku 2014. Perusahaan inevstasi tersebut menunjuk 

Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan Rekan) untuk 

mengaudit laporan kinerja keuangannya. Sebelumnya Inovisi memakai KAP 

Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan Rekan pada audit laporan keuangan 2013. 

"Pergantian KAP dilakukan agar kualitas penyampaian laporan keuangan 

Perseroan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku," 

kata Sekretaris Perusahaan Inovisi, Dwiwati Riandhini. Perdagangan saham 
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Inovisi masih dihentikan sejak Jumat 13 Februari 2015. BEI menemukan ada 8 

kesalahan dalam laporan keuangan sembilan bulan 2014. Aksi pembekuan saham 

ini diprotes investor karena harga saham Inovisi tidak berubah dan investor tidak 

bisa melepas maupun membeli saham Inovisi. Bahkan ada investor ritel yang 

dananya nyangkut Rp. 70 juta di saham Inovisi tanpa bisa berbuat apa-apa. (Detik 

Finance, “Laporan Keuangan Bermasalah, Inovisi Ganti Auditor”, 2015 dalam 

http://m.detik.com). 

Kasus PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) merupakan salah satu contoh 

kasus perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara voluntary atau 

sukarela. Dimana pergantian auditor secara voluntary atau sukarela terjadi karena 

adanya kesalahan dalam laporan keuangan PT Inovisi tahun 2013 yang telah 

diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan Rekan. KAP Jamaludin, Ardi, 

Sukimto, dan Rekan merupakan KAP lokal yang baru mulai beroperasi sejak 

tahun 2012 (berdasarkan data KAP terdaftar dalam Direktori KAP, 2015). 

Dikarenakan jam terbang yang belum terlalu lama, membuat KAP tersebut kurang 

teliti dalam melakukan pemeriksaan. Kemudian PT Inovisi menunjuk Kreston 

International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan Rekan) untuk 

mengaudit laporan kinerja keuangannya. Di mana Kreston International 

merupakan KAP yang ukurannya lebih besar dari KAP yang digunakan PT 

Inovisi sebelumnya. KAP yang berafiliasi dengan KAP internasional dianggap 

memiliki standar mutu, pengalaman, dan keahlian yang lebih besar dibandingkan 

dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP asing. 

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Inovisi Infracom Tbk 

(INVS) melakukan pergantian auditor ke KAP yang ukurannya lebih besar dari 

http://m.detik.com/
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KAP sebelumnya setelah terjadi kesalahan pada laporan keuangan yang telah 

diaudit. Dan pergantian KAP tersebut terjadi bukan karena peraturan yang ada 

tetapi karena PT Inovisi ingin kualitas penyampaian laporan keuangan Perseroan 

dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. 

Fenomena pergantian auditor telah ditemukan memiliki implikasi terhadap 

kredibilitas nilai laporan dan biaya monitoring aktivitas manajemen. Indonesia 

merupakan salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor akuntan dan 

mitra audit yang diberlakukan secara periodik. Pemerintah telah mengatur 

kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan 

Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

423/KMK.06/2002). Kemudian peraturan tersebut disempurnakan dengan 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. 

Perubahan yang dilakukannya adalah pertama, pemberian jasa audit umum 

atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama 6 

(enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik 3 (tiga) tahun 

buku berturut kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan 

publik dan kantor akuntan dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk 

klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberi jasa audit umum atas laporan 

keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3).  

Namun pemerintah mengatur kewajiban pergantian auditor tersebut dalam 

Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang 
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merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang 

Akuntan Publik. Terkait pergantian auditor secara wajib tersebut, pasal 11 ayat (1) 

PP No.20 tahun 2011 menjelaskan bahwa pemberian jasa audit atas laporan 

keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi 

paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Selanjutnya pasal 11 ayat (3) PP 

No.20 tahun 2011 tersebut menjelaskan bahwa pembatasan pemberian jasa audit 

atas laporan keuangan historis tersebut juga belaku bagi Akuntan Publik 

Terasosiasi (AP yang tidak menandatangani laporan auditor independen, namun 

terlibat langsung dalam pemberian jasa).  

PP No.20 tahun 2015 ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia No. 17 tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik. PP No.20 

tahun 2015 ini memberikan keuntungan tersendiri bagi KAP dalam 

mempertahankan klien yang menggunakan jasanya dalam audit atas laporan 

keuangan historis. Berbeda dari PMK No.17 tahun 2008 yang memberikan 

batasan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dilakukan oleh 

KAP yang sama, dalam PP No.20 tahun 2015 tidak diatur batasan paling lama 

periode perikatan audit atas laporan keuangan  historis antara entitas dengan KAP. 

Hal ini berarti sebuah entitas dapat melakukan perikatan audit atas laporan 

keuangan historis dengan KAP yang sama tanpa batas waktu yang ditentukan, 

dengan catatan setiap paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut KAP harus 

mengganti Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terasosiasi yang melakukan audit 

atas laporan keuangan pada entitas tersebut. Dengan kata lain, diterbitkannya PP 

No.20 tahun 2015 tidak memberikan jaminan bahwa KAP akan lebih mudah 
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dalam mempertahankan klien lamanya. Oleh karena itu, menjadi penting untuk 

diketahui oleh auditor mengenai faktor apa yang menjadi penyebab klien 

melakukan pergantian auditor maupun KAP. 

Dengan adanya peraturan mengenai pergantian auditor secara wajib di 

Indonesia menjadi suatu hal yang menarik karena pemeriksaan laporan keuangan 

oleh seorang auditor yang bertujuan untuk menilai kewajaran atas penyajian 

laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut Febrianto 

dalam Wijayanti (2011) pergantian auditor bisa terjadi secara voluntary (sukarela) 

atau secara mandatory (wajib). Jika pergantian auditor terjadi secara voluntary 

maka faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien (misalnya kesulitan 

keuangan, manajemen yang gagal, perubahan ownership, dan sebagainya) dan 

dari sisi auditor (misalnya fee audit, kualitas audit, opini audit yang diberikan 

auditor kepada klien, dan sebagainya). Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara 

mandatory seperti yang terjadi di Indonesia, hal itu terjadi karena adanya 

peraturan yang mewajibkan. 

Masalah opini audit dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam 

melakukan pergantian Akuntan Publik. kondisi ini muncul saat perusahaan (klien) 

tidak setuju dengan opini audit di masa sebelumnya. Secara umum, perusahaan 

tentu menginginkan laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa 

pengecualian dari Akuntan Publik yang disewa jasanya. Dampak opini audit ini 

berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. 

Di sisi lain, Akuntan Publik akan berusaha seprofesional mungkin 

menjalankan kewajibannya sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum dan 
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standar profesi sebagai seorang akuntan publik. Hasil penelitian Gunady dan 

Mangoting (2013) menunjukkan habwa opini audit berpengaruh signifikan 

terhadap auditor switching, dimana entitas yang memperoleh opini selain wajar 

tanpa pengecualian memiliki kecenderungan untuk melakukan pergantian auditor.  

Ukuran KAP juga mempengaruhi kualitas audit yang berdampak pada 

terjadinya pergantian auditor. Ukuran dari KAP digolongkan dalam Big 4 dan non 

Big 4. KAP Big 4 dianggap lebih mampu meningkatkan independensi 

dibandingkan KAP yang kecil (Nasser et al., 2006 dalam Salim dan Rahayu, 

2014) dan KAP Bon big 4 dianggap memiliki tingkat independensi lebih rendah 

dari pada KAP Big 4. KAP besar dan KAP kecil memiliki kemampuan dan 

sumber daya yang sangat berbeda dan kemungkinan alasan pemutusan perikatan 

antara auditor dan klien dapat berbeda pula.  

KAP yang besar biasanya memiliki reputasi tinggi dalam lingkungan 

bisnis, sehingga mereka akan selalu berusaha mempertahankan independensi. 

Klien yang sebelumnya menggunakan jasa KAP kecil akan tertarik untuk 

menggunakan jasa dari KAP besar untuk meningkatkan nilai kepercayaan dari 

pemegang saham dan kreditur. Pengujian terhadap pengaruh variabel ukuran KAP 

telah dilakukan oleh Wea dan Murdiawati (2015) yang menemukan bukti empiris 

bahwa ukuran KAP merupakan variabel yang berpengaruh terhadap auditor 

switching.  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi auditor switching ialah audit delay. 

Audit delay merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari 

tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal diselesaikannya laporan auditor 
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independen (Wiwik dalam Ardianingsih, 2013). Audit delay mempengaruhi 

keputusan yang dilakukan oleh investor karena mereka menginginkan informasi 

mengenai keberlangsungan usaha perusahaan untuk keputusan berinvestasi. 

Apabila terjadi audit delay maka akan mempengaruhi perusahaan dalam 

memperoleh dana investasi dari investor sehingga kemungkinan perusahaan 

mengganti auditornya. Menurut Chow dan Rice (1982) dalam Susanti (2014) 

menyatakan audit delay juga bisa berpengaruh terhadap opini audit karena 

semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan audit 

mengindikasikan adanya masalah pada laporan keuangan perusahaan. 

Pergantian manajemen dalam sebuah perusahaan akan mempengaruhi 

terjadinya perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan dan pemilihan 

KAP. Pergantian manajemen dapat diikuti oleh pergantian auditor maupun KAP 

sebab auditor maupun KAP dituntut untuk mengikuti kehendak manajemen, 

seperti kebijakan akuntansi yang dipakai oleh manajemen. Oleh karena itu 

manajemen memerlukan auditor yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan 

pertumbuhan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Widowati (2012) yang 

berhasil membuktikan adanya pengaruh pergantian manajemen terhadap auditor 

switching.  

Pertumbuhan perusahaan klien juga diindikasi sebagai salah satu unsur 

terjadinya auditor switching. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, maka akan 

semakin kompleks kegiatan operasi perusahaan dan cenderung membutuhkan 

auditor yang lebih berkualitas (Faradila dan Yahya, 2016). Perusahaan akan 

melakukan pergantian auditor apabila auditor lama tidak dapat memenuhi 
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kebutuhan perushaan (Gunady dan Mangoting, 2013).  Faradila dan Yahya (2016) 

menemukan bahwa adanya pengaruh pertumbuhan perusahaan klien terhadap 

auditor switching.  

Adanya perbedaan hasil penelitian ini dari penelitian terdahulu tersebut 

menyebabkan diperlukannya penelitian kembali. Penelitian ini merujuk kepada 

penelitian yang dilakukan oleh Faradila dan Yahya (2016) dengan mengganti 

variabel financial distress menjadi audit delay karena baru beberapa yang 

melakukan penelitian mengenai variabel audit delay, serta penambahan variabel 

ukuran KAP dan pergantian manajemen. Namun demikian, masih ada 

ketidakkonsistenan dari hasil penelitian mengenai auditor switching di Indonesia. 

Motivasi peneliti dalam penelitian ini adalah untuk meneliti kembali faktor-faktor 

yang mempengaruhi auditor switching pada perusahaan. Dan penelitian yang 

telah banyak dilakukan oleh penelitian lainnya belum menunjukkan hasil yang 

konsisten. Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Opini Audit, Ukuran KAP, Audit Delay, Pergantian 

Manajemen dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Auditor Switching 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2012-2016)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Penelitian mengenai auditor switching telah banyak dilakukan tetapi hasil 

penelitian selalu menunjukkan bukti empiris yang berbeda-beda. Oleh karena itu, 

penelitian ini mencoba menguji kembali faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi keputusan perusahaan di Indonesia untuk melakukan auditor 
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switching. Dari latar belakang dan motivasi yang telah dipaparkan sebelumnya, 

penelitian ini bermaksud menguji hubungan antara opini audit, ukuran KAP, audit 

delay, pergantian manajemen dan pertumbuhan perusahaan dengan auditor 

switching. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Diduga opini audit berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016? 

2. Diduga ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016? 

3. Diduga audit delay berpengaruh terhadap auditor switching pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016? 

4. Diduga pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor switching pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016? 

5. Diduga pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap auditor switching 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016? 

6. Diduga opini audit, ukuran KAP, audit delay, pergantian manajemen dan 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap auditor switching pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah opini audit berpengaruh terhadap auditor 

switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-

2016. 

2. Untuk mengetahui apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor 

switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-

2016. 

3. Untuk mengetahui apakah audit delay berpengaruh terhadap auditor 

switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-

2016. 

4. Untuk mengetahui apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap 

auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2012-2016. 

5. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap 

auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2012-2016. 

6. Untuk mengetahui apakah opini audit, ukuran KAP, audit delay, 

pergantian manajemen dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap 

auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2012-2016. 
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1.3.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan 

terhadap literatur-literatur maupun penelitian dibidang akuntansi, 

khususnya bidang auditing. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan 

sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika 

lainnya khususnya di Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Memperluas pengetahuan peneliti mengenai opini audit, ukuran KAP, 

audit delay, pergantian manajemen dan pertumbuhan perusahaan terhadap 

audit switching. Selain itu dapat mengasah kemampuan dan keterampilan 

berpikir dalam hal penyelesaian masalah sehingga dapat bermanfaat di 

masa depan. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wahana dan 

referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang 

baru dalam penelitian selanjutnya guna memperluas pemahaman. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, definisi  dan 

penjelasan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan 

dan kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang jenis penelitian, jenis 

dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, 

definisi operasional, instrumen penelitian dan pengujian hipotesis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan hasil dan analisis berisi mengenai 

deskripsi objek penelitian, analisis data dan interprestasi hasil. 

BAB V : PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

dari peneliti yang telah dilakukan serta saran untuk peneliti 

selanjutnya.  

 


