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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Indonesia di mata dunia saat ini memang 

lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan semakin meningkatnya daya beli masyarakat akan 

beberapa barang tertentu, salah satu contohnya yaitu alat transportasi. Industri 

alat transportasi memang mempunyai peran yang cukup penting pada 

perkembangan perekonomian di Indonesia, terutama alat transportasi darat, 

atau industri otomotif. Peran industri otomotif dan komponennya memberi 

kontribusi yang cukup besar kepada perekonomian Indonesia (Khairul, 2016). 

Menteri perindustrian (2015) mengatakan, esensi pembangunan 

industri otomotif yang berdaya saing dan berkelanjutan tersebut terletak pada 

upaya menggerakkan dan mengorganisasikan seluruh potensi sumber daya 

produktif dalam rangka menghasilkan produk kendaraan bermotor yang

inovatif dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan dan permintaan 

pasar. Dengan potensi pasar dalam negeri yang terus tumbuh dan 

berkembang, Indonesia saat ini mampu menjadi negara produsen otomotif ke-

2 terbesar di ASEAN setelah Thailand.

Salah Satu perusahaan yang bergerak dibidang otomotif adalah PT. 

Astra International Tbk. Astra menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi 

dan terdiversifikasi pada enam segmen usaha, terdiri dari: Otomotif, Jasa 
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Keuangan, Alat Berat dan Pertambangan, Agribisnis, Infrastruktur, Logistik 

dan lainnya, dan Teknologi Informasi.

Ditinjau dari laporan keuangannya PT. Astra International Tbk (ASII)

tahun 2015 mencatat kenaikan kas dan setara kas sebesar 29,66% sedangkan 

laba bersih setelah pajak menurun sebesar 29%, persediaan naik sebesar 

7,95% diakibatkan penjualan turun sebesar -8,68%, aktiva lancar naik sebesar 

8,14%, total aktiva naik sebesar 3,99%, hutang lancar naik sebesar 2,70%, 

hutang jangka panjang naik sebesar 2,55%, total hutang naik sebesar 2,64%, 

modal naik sebesar 5,28% akibat dividen menurun sebesar -25,66% yang 

tidak dibagikan ke pemegang saham sehingga kas dan aktiva lancar naik.

Maka ini merupakan motivasi untuk melakukan penelitian karena dengan 

masalah yang ada otomatis akan mempengaruhi analisis dari laporan 

keuangan dan akan mempengaruhi kinerja keuangan PT. Astra International 

Tbk tersebut.

Perusahaan secara periodik selalu mengeluarkan laporan keuangan 

yang dibuat oleh bagian akunting dan diberikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, misalnya pemerintah, kreditor, pemilik perusahaan dan pihak 

manajemen sendiri.

Menurut Jumingan (2006:4) laporan keuangan merupakan hasil 

tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan 

ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan 

pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan

data keuangan perusahaan
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Menurut Sawir (2005) dalam Yolanda (2013) kinerja keuangan 

merupakan kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan 

berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut 

Fahmi (2006) dalam Yolanda (2013) kinerja keuangan adalah sebagai berikut: 

“kinerja keuangan sebagai refleksi gambaran dari pencapaian keberhasilan 

perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai 

aktivitas yang telah dilakukan. Kinerja perusahaan dapat diukur dari laporan 

keuangan yang dikeluarkan secara periodik. Laporan keuangan berupa 

neraca, rugi-laba, arus kas, dan perubahan modal yang secara bersama-sama 

memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan.

Untuk mengetahui apakah laporan keuangan perusahaan dalam 

kondisi baik dapat dilakukan berbagai analisa, salah satunya adalah analisis 

rasio keuangan. Analisis rasio keuangan, membantu mengetahui tingkat 

kinerja keuangan perusahaan apakah baik atau sebaliknya (Yuli, 2009).

Adapun rasio-rasio tersebut menurut Kasmir (2008:110) yaitu Rasio 

likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio solvabilitas merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan 

dibiayai dengan utang. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau rasio 

untuk menilai kemampuan perusahaan untuk melaksanakan aktivitas sehari-

sehari. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Menurut 
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Mamduh (2009:86) rasio pasar yaitu rasio yang mengukur harga pasar 

relative terhadap nilai buku. Analisis DU PONT yaitu menghubungkan tiga

macam rasio sekaligus yaitu ROA, profit margin, dan perputaran aktiva.

Rasio keuangan dan kinerja keuangan perusahaan mempunyai 

hubungan yang erat. Rasio keuangan dan kinerja keuangan yang ada banyak 

jumlahnya dan setiap rasio itu mempunyai kegunaanya masing-masing. Bagi 

investor ia akan melihat rasio dengan penggunaan yang paling sesuai dengan 

analisis yang akan ia lakukan. Jika rasio tersebut tidak mempresentasikan 

tujuan dari analisa yang akan ia lakukan maka rasio tersebut tidak akan 

dipergunakan, karena dalam konsep keuangan dikenal dengan nama 

fleksibelitas, artinya rumus atau berbagai bentuk formula yang dipergunakan 

haruslah disesuaikan dengan kasus yang diteliti (Fahmi, 2012:46).

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian Hendry Andres Maith (2013) dengan judul Analisis Laporan 

Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk. Penelitian Erlina Yutikawati (2013) dengan judul Analisis 

Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Rakabu 

Sejahtera di Sragen. Penelitian Verawati (2014) dengan judul Analisis 

Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Berdasarkan Analisis 

Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Rentabilitas Pada Perusahaan 

Daerah Air Minum Kota Surakarta. Penelitian Muizidin (2015) dengan judul 

Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan. 

Penelitian Maikel Ch. Ottay dan Stanly W. Alexander (2015) dengan judul 
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Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. BPR 

Citra Dumoga Manado. 

Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini pada 

perusahaan PT. Astra International Tbk selama periode 5 tahun terakhir yaitu  

tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Penelitian ini juga menambahkan 

rasio pasar dan analisis DU PONT.

Berikut adalah laporan posisi keuangan PT. Astra International Tbk :

Tabel 1.1
Perkembangan Laporan Keuangan PT. Astra International Tbk

Periode 2011-2015 (Dalam Milliar Rupiah)
KETERANGAN 2011 2012 2013 2014 2015

Kas & setara kas 13.111 11.055 18.557 20.902 27.102
Persediaan 11.990 15.285 14.433 16.986 18.337
Aktiva Lancar 66.065 75.799 88.352 97.241 105.161
Total Aktiva 154.319 182.274 213.994 236.027 245.435
Hutang Lancar 49.169 54.178 71.139 74.241 76.242
Hutang JK Panjang 29.312 38.282 36.667 41.599 42.660
Total Hutang 78.481 92.460 107.806 115.840 118.902
Modal 75.838 89.814 106.188 120.187 126.533
Penjualan 162.564 188.053 193.880 201.701 184.196
Laba bersih setelah pajak 21.077 22.742 22.297 22.131 15.613
Harga pasar per lembar 7.400 7.600 6.800 7.425 6.000
Earning per lembar 439 480 480 474 357
Dividen per lembar 138 150 152 152 113

Sumber data : PT. Astra International Tbk

Melalui laporan keuangan tersebut peneliti akan menganalisa kinerja 

keuangan PT. Astra International Tbk berdasarkan rasio keuangan dari tahun 

2011 sampai tahun 2015. 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian dengan judul “ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 

UNTUK MENILAI KINERJA PADA PT. ASTRA INTERNATIONAL 

TBK PERIODE 2011-2015”.
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

pokok permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kinerja keuangan pada 

PT. Astra International Tbk periode 2011 sampai dengan 2015 ditinjau dari 

rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, pasar dan analisis DU 

PONT?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan 

pada PT. Astra International Tbk periode 2011 sampai dengan 2015 ditinjau 

dari rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, pasar dan analisis 

DU PONT.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk 

penelitiannya terutama penelitian yang berkaitan dengan judul yang sedang 

diteliti sekarang.

1.4.2 Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

sekaligus sebagai masukan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan berkaitan dengan masalah untuk memaksimalkan 

kinerja keuangan PT. Astra International Tbk.
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1.4.3 Bagi Investor/ Stakeholders

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai hal-

hal kinerja keuangan, dapat memprediksikan tingkat pengembalian investasi 

mereka berupa pendapatan dari pembayaran deviden perusahaan dan dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan sebagai dasar pengambilan 

keputusan dalam menanamkan modalnya di perusahaan yang go public.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan berisi tentang teori agensi, teori 

keputusan, teori entitas, laporan keuangan, analisis 

laporan keuangan, kinerja keuangan, analisis rasio 

keuangan, keunggulan rasio keuangan, keterbatasan rasio 

keuangan, hubungan rasio keuangan dan kinerja 

keuangan, pandangan islam tentang laporan keuangan, 

penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas tentang jenis penelitian, objek 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, variabel operasional dan metode analisa data.
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BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini akan dikemukakan sejarah singkat 

perusahaan, filosofi, visi, misi perusahaan, dan tata kelola 

perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil penelitian yang 

dilakukan, menguraikan, menganalisis dan mengevaluasi 

hasil penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari seluruh 

pembahasan dan disertai dengan saran.
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BAB I


PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang


Perkembangan ekonomi Indonesia di mata dunia saat ini memang lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya daya beli masyarakat akan beberapa barang tertentu, salah satu contohnya yaitu alat transportasi. Industri alat transportasi memang mempunyai peran yang cukup penting pada perkembangan perekonomian di Indonesia, terutama alat transportasi darat, atau industri otomotif. Peran industri otomotif dan komponennya memberi kontribusi yang cukup besar kepada perekonomian Indonesia (Khairul, 2016). 


Menteri perindustrian (2015) mengatakan, esensi pembangunan industri otomotif yang berdaya saing dan berkelanjutan tersebut terletak pada upaya menggerakkan dan mengorganisasikan seluruh potensi sumber daya produktif dalam rangka menghasilkan produk kendaraan bermotor yang inovatif dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Dengan potensi pasar dalam negeri yang terus tumbuh dan berkembang, Indonesia saat ini mampu menjadi negara produsen otomotif ke-2 terbesar di ASEAN setelah Thailand.

Salah Satu perusahaan yang bergerak dibidang otomotif adalah PT. Astra International Tbk. Astra menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada enam segmen usaha, terdiri dari: Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat dan Pertambangan, Agribisnis, Infrastruktur, Logistik dan lainnya, dan Teknologi Informasi. 


Ditinjau dari laporan keuangannya PT. Astra International Tbk (ASII) tahun 2015 mencatat kenaikan kas dan setara kas sebesar 29,66% sedangkan laba bersih setelah pajak menurun sebesar 29%, persediaan naik sebesar 7,95% diakibatkan penjualan turun sebesar -8,68%, aktiva lancar naik sebesar 8,14%, total aktiva naik sebesar 3,99%, hutang lancar naik sebesar 2,70%, hutang jangka panjang naik sebesar 2,55%, total hutang naik sebesar 2,64%, modal naik sebesar 5,28% akibat dividen menurun sebesar -25,66% yang tidak dibagikan ke pemegang saham sehingga kas dan aktiva lancar naik. Maka ini merupakan motivasi untuk melakukan penelitian karena dengan masalah yang ada otomatis akan mempengaruhi analisis dari laporan keuangan dan akan mempengaruhi kinerja keuangan PT. Astra International Tbk tersebut.

Perusahaan secara periodik selalu mengeluarkan laporan keuangan yang dibuat oleh bagian akunting dan diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya pemerintah, kreditor, pemilik perusahaan dan pihak manajemen sendiri.

Menurut Jumingan (2006:4) laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan  data keuangan perusahaan 



Menurut Sawir (2005) dalam Yolanda (2013) kinerja keuangan merupakan kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Fahmi (2006) dalam Yolanda (2013) kinerja keuangan adalah sebagai berikut: “kinerja keuangan sebagai refleksi gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Kinerja perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik. Laporan keuangan berupa neraca, rugi-laba, arus kas, dan perubahan modal yang secara bersama-sama memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan.

Untuk mengetahui apakah laporan keuangan perusahaan dalam kondisi baik dapat dilakukan berbagai analisa, salah satunya adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan, membantu mengetahui tingkat kinerja keuangan perusahaan apakah baik atau sebaliknya (Yuli, 2009).


Adapun rasio-rasio tersebut menurut Kasmir (2008:110) yaitu Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk melaksanakan aktivitas sehari-sehari. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Menurut Mamduh (2009:86) rasio pasar yaitu rasio  yang mengukur harga pasar relative terhadap nilai buku. Analisis DU PONT yaitu menghubungkan tiga macam rasio sekaligus yaitu ROA, profit margin, dan perputaran aktiva.


Rasio keuangan dan kinerja keuangan perusahaan mempunyai hubungan yang erat. Rasio keuangan dan kinerja keuangan yang ada banyak jumlahnya dan setiap rasio itu mempunyai kegunaanya masing-masing. Bagi investor ia akan melihat rasio dengan penggunaan yang paling sesuai dengan analisis yang akan ia lakukan. Jika rasio tersebut tidak mempresentasikan tujuan dari analisa yang akan ia lakukan maka rasio tersebut tidak akan dipergunakan, karena dalam konsep keuangan dikenal dengan nama fleksibelitas, artinya rumus atau berbagai bentuk formula yang dipergunakan haruslah disesuaikan dengan kasus yang diteliti (Fahmi, 2012:46).

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Hendry Andres Maith (2013) dengan judul Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Penelitian Erlina Yutikawati (2013) dengan judul Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Rakabu Sejahtera di Sragen. Penelitian Verawati (2014) dengan judul Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Berdasarkan Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Rentabilitas Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta. Penelitian Muizidin (2015) dengan judul Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan. Penelitian Maikel Ch. Ottay dan Stanly W. Alexander (2015) dengan judul Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. BPR Citra Dumoga Manado. 

Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini pada perusahaan PT. Astra International Tbk selama periode 5 tahun terakhir yaitu  tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Penelitian ini juga menambahkan rasio pasar dan analisis DU PONT.

Berikut adalah laporan posisi keuangan PT. Astra International Tbk :

Tabel 1.1 

Perkembangan Laporan Keuangan PT. Astra International Tbk 

Periode 2011-2015 (Dalam Milliar Rupiah)

		KETERANGAN

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015



		Kas & setara kas

		13.111

		11.055

		18.557

		20.902

		27.102



		Persediaan

		11.990

		15.285

		14.433

		16.986

		18.337



		Aktiva Lancar

		66.065

		75.799

		88.352

		97.241

		105.161



		Total Aktiva

		154.319

		182.274

		213.994

		236.027

		245.435



		Hutang Lancar

		49.169

		54.178

		71.139

		74.241

		76.242



		Hutang JK Panjang

		29.312

		38.282

		36.667

		41.599

		42.660



		Total Hutang

		78.481

		92.460

		107.806

		115.840

		118.902



		Modal

		75.838

		89.814

		106.188

		120.187

		126.533



		Penjualan

		162.564

		188.053

		193.880

		201.701

		184.196



		Laba bersih setelah pajak

		21.077

		22.742

		22.297

		22.131

		15.613



		Harga pasar per lembar

		7.400

		7.600

		6.800

		7.425

		6.000



		Earning per lembar

		439

		480

		480

		474

		357



		Dividen per lembar

		138

		150

		152

		152

		113





Sumber data : PT. Astra International Tbk


Melalui laporan keuangan tersebut peneliti akan menganalisa kinerja keuangan PT. Astra International Tbk berdasarkan rasio keuangan dari tahun 2011 sampai tahun 2015. 


Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA PADA PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK PERIODE 2011-2015”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kinerja keuangan pada PT. Astra International Tbk periode 2011 sampai dengan 2015 ditinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, pasar dan analisis DU PONT?


1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT. Astra International Tbk periode 2011 sampai dengan 2015 ditinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, pasar dan analisis DU PONT.


1.4 Manfaat Penelitian


1.4.1
Bagi Akademisi




Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitiannya terutama penelitian yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti sekarang.

1.4.2 Bagi perusahaan


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus sebagai masukan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan masalah untuk memaksimalkan kinerja keuangan PT. Astra International Tbk.

1.4.3 Bagi Investor/ Stakeholders


Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai hal-hal kinerja keuangan, dapat memprediksikan tingkat pengembalian investasi mereka berupa pendapatan dari pembayaran deviden perusahaan dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menanamkan modalnya di perusahaan yang go public.

1.5 Sistematika Penulisan


BAB I

: PENDAHULUAN




Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini akan berisi tentang teori agensi, teori keputusan, teori entitas, laporan keuangan, analisis laporan keuangan, kinerja keuangan, analisis rasio keuangan, keunggulan rasio keuangan, keterbatasan rasio keuangan, hubungan rasio keuangan dan kinerja keuangan, pandangan islam tentang laporan keuangan, penelitian terdahulu.

BAB III

: METODOLOGI PENELITIAN


Pada bab ini akan dibahas tentang jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel operasional dan metode analisa data.

BAB IV

: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN


Pada bab ini akan dikemukakan sejarah singkat perusahaan, filosofi, visi, misi perusahaan, dan tata kelola perusahaan.

BAB V

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Dalam bab ini akan dikemukakan hasil penelitian yang dilakukan, menguraikan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian.



BAB VI
: KESIMPULAN DAN SARAN


Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan disertai dengan saran.
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