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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang 

Investasi adalah kegiatan menanamkan sejumlah dana pada saat ini 

dengan tujuan untuk memperoleh return atau keuntungan di masa depan. 

Investasi dapat dilakukan pada aset nyata dan aset finansial.Pihak yang 

melakukan aktivitas investasi disebut dengan investor.Investor pada umumnya 

digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual yang terdiri dari individu yang 

melakukan kegiatan investasi dan investor institusional yang terdiri dari lembaga-

lembaga dan perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan investasi 

(Tandelilin, 2010:2). 

Sebuah perusahan memerlukan berbagai aset atau kekayaan (tanah, 

gedung, mesin, persediaan bahan baku, dan sebagainya) untuk menjalankan 

kegiatan operasinya. Perusahaan memerlukan sumber dana untuk membiayai 

kebutuhan operasinya. Pengaturan kegiatan keuangan dalam sebuah 

organisasidisebut sebagai manajemen keuangan.Manajemen keuangan dalam 

suatu perusahaan atau organisasi menyangkut kegiatan perencanaan dan 

pengendalian keuangan.Pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut disebut 

manajer keuangan (Husnan dan Pudjiastuti,2009:4). Oleh karena itu manajer 

keuangan harus mengambil 3 (tiga) pengambilan keputusan yaitu keputusan 

investasi, keputusan pendanaan dan keputusan dividen. Perusahaan manufaktur 
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adalah perusahaan yang melakukan usaha mengubah input dasar menjadi produk 

yang dijual kepada pelanggan individu (Wahyuni dan Soepriyanto, 2009). 

Banyaknya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

mendorong terjadinya persaingan yang ketat antar perusahaan manufaktur. 

Perusahaan bersaing dalam meningkatkan laba perusahaan agar nilai perusahaan 

dapat meningkat. Tujuan perusahaan menurut Brigham Gapensi (dalam 

Karinaputri,2012) menyatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah 

meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau 

para pemegang saham. Tujuan perusahaan tersebut mendorong peningkatan 

kinerja perusahaan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pencapaian tujuan 

perusahaan dapat terwujud jika pengelolaan seluruh perusahaan dilakukan dengan 

baik. 

Pembiayaan merupakan elemen paling penting dalam sebuah perusahaan. 

Perusahaan menyerahkan pengelolaan kepada manajer. Pengelolaan asset yang 

telah dipercayakan kepada manajer perusahaan diharapkan bisa memperoleh nilai 

tambah. Sebagian besar aktivitas suatu perusahaan adalah kegiatan investasi. 

Dalam menginvestasikan sejumlah dana, hal utama yang diharapkan seorang 

investor adalah adanya keuntungan yang akan diperoleh di masa datang. Untuk 

itu investor perlu melakukan analisis untuk menentukan dasar yang dapat 

digunakan dalam menilai kelayakan saham suatu perusahaan untuk dijadikan 

sebagai salah satu alternatif investasi (Parica dkk, 2013). 

Analisis rasio keuangan mengungkapkan hubungan keuangan secara 

numerik diantara pelaporan dalam laporan keuangan dan menggunakannya untuk 
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membandingkan secara rasional periode saat ini terhadap periode sebelumnya. 

Analisis rasio dapat membimbing investor membuat keputusan atau pertimbangan 

tentang apa yang akan dicapai oleh perusahaan dan bagaimana prospek yang akan 

dihadapi di masa depan.  

Manajer sebagai agen pengelola perusahaan diharapkan mampu 

menghasilkan keuntungan yang akhirnya dapat dibagikan kepada para pemegang 

saham dalam bentuk dividen. Investor umumnya menginginkan pembagian 

dividen yang relatif stabil atau cenderung naik dari waktu ke waktu karena 

dengan stabilitas dividen tersebut dapat meningkatkan kepercayaan terhadap 

perusahaan, sehingga mengurangi unsur ketidakpastian dalam investasi. 

Pembayaran dividen dalam bentuk tunai (cash dividend) lebih diinginkan investor 

daripada dalam bentuk lain, karena membantu mengurangi ketidakpastian 

investor dalam aktivitas investasinya ke dalam perusahaan. 

Kebijakan dividen merupakan keputusan untuk menentukan berapa 

banyak dividen yang harus dibagikan kepada para pemegang saham. Kebijakan 

ini bermula dari bagaimana perlakuan manajemen terhadap keuntungan yang 

diperoleh perusahaan yang pada umumnya sebagian dari penghasilan bersih 

setelah pajak dibagikan kepada para investor dalam bentuk dividen dan sebagian 

lagi diinvestasikan kembali ke perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Persentase 

dari pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai cash 

dividend (laba yang dibagikan) disebut dividend payout ratio (Handayani dan 

Hadinugroho,2009). 
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Setiap perubahan dalam kebijakan pembayaran dividen akan memberikan 

dua dampak yang berlawanan. Apabila dividen akan dibayarkan semua, 

kepentingan akan cadangan akan terabaikan. Namun, bila akan ditahan semua 

maka kepentingan pemegang saham akan uang kas terabaikan. Untuk menjaga 

kedua kepentingan itu, pihak manajemen perusahaan harus mengambil kebijakan 

dividen (dividend policy) yang optimal. Teori kebijakan dividen yang optimal 

diartikan sebagai rasio pembayaran dividen yang ditetapkan dengan 

memperhatikan kesempatan menginvestasikan dana serta berbagai preferensi 

yang dimiliki para investor mengenai dividen daripada capital gain. 

Capital gain merupakan return yang diperoleh dari selisih harga beli dan 

harga jual dari transaksi saham yang dilakukan investor, sedangkan dividen 

adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan untuk pemegang saham 

perusahaan tersebut. Besar kecilnya dividen yang dibayarkan tergantung kepada 

kebijakan masing-masing perusahaan, sehingga pertimbangan manajemen sangat 

diperlukan. 

Kebijakan dividen tersebut merupakan kebijakan yang melibatkan dua 

pihak yang berkepentingan dan keduanya saling bertentangan, yaitu kepentingan 

para pemegang saham dengan dividennya dan kepentingan perusahaan dengan 

laba ditahannya (Arilaha, 2009). 

Dividend payout ratio adalah perbandingan antara dividen yang 

dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan dan biasanya disajikan dalam 

bentuk persentase. Semakin tinggi dividend payout ratio akan menguntungkan 

pihak investasi, namun bagi pihak perusahaan akan memperlemah internal 
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financial, karena memperkecil laba ditahan. Dan sebaliknya, dividend payout ratio 

semakin kecil maka akan merugikan para pemegang saham (investor) namun 

internal financial perusahaan semakin kuat (Parica dkk, 2013) 

Menurut Handayani dan Hadinugroho (2009:66)pertumbuhan perusahaan 

adalah skala baik buruknya perusahaan, suatu perusahaan besar yang sudah mapan 

akan memiliki akses mudah menuju pasar modal. Kemudahan ini cukup berarti 

untuk fleksibilitas dan kemampuannya untuk memperoleh dana yang lebih besar, 

sehingga perusahaan mampu memiliki dividend payout ratiolebih tinggi daripada 

perusahaan kecil. Jadi semakin besar ukuran perusahaan maka dividen yang 

dibagikan juga semakin besar. Terdapat beberapa penelitian yang melakukan 

kajian mengenai hubungan maupun pengaruh dari profitabilitas,leverage,corporate 

good governance dan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen. 

Namun, masing-masing terdapat perbedaan dari hasil penemuannya. 

Dan Pertumbuhan perusahaan yang tinggi lebih disukai investor untuk 

mengambil keuntungan pada investasi yang memiliki propek yang baik. 

perusahaan dengan kesempatan pertumbuhan yang lebih tinggi akan memiliki  

free cash flow yang rendah karena sebagian besar yang ada digunakan untuk 

investasi pada proyek yang memiliki nilai Net Present Value (NPV) yang positif. 

Manajer dalam bisnis perusahaan dengan memperhatikan pertumbuhan 

perusahaan lebih menyukai untuk menginvestasikan pendapatan setelah pajak dan 

mengharapkan kinerja dari dividen akan lebih kuat dalam pertumbuhan 

perusahaan secara keseluruhan (Chasanah, 2008). 
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Profitabilitas perusahaan juga salah satu cara untuk menilai secara tepat 

sejauh mana tingkat pengembalian yang akan didapat dari aktivitas investasinya. 

Jika dari tahun ke tahun perusahaan memiliki keuntungan yang signifikan tentu 

pula investor cenderung memiliki harapan yang cukup optimis atas pengembalian 

yang pasti didapatnya, sementara jika perusahaan pada tahun-tahun terakhir 

mengalami kerugian maka secara otomatis terbayang disejumlah benak investor 

kerugian yang dihitungnya (Arilaha, 2009). 

Dan rasio profitabilitas sangat bermanfaat bagi kelangsungan perusahaan 

karena dapat membantu perusahaan untuk mengetahui kontribusi keuntungan 

perusahaan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Semakin besar keuntungan 

yang diperoleh, maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh 

laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri. 

Good corporate governance juga menjadi salah satu faktor bagaimana 

perusahaan mendapatkan nilai tambah sesuai yang di harapkan,karena apabila 

perusahaan menggunakan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap aspek 

bisnis dalam perusahaan tersebut, maka kemungkinann akan mendapat 

keuntunguan yang baik pula. Dan tujuan pencapaian perusahaan akan terwujud. 

Leverage mencerminkan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar hutang. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang 

(Wiagustini:2010:76). 
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 Informasi mengenai pembayaran dividen ini menjadi penting karena dividen 

merupakan sinyal bagi para investor yang merupakan informasi utama dalam 

pengambilan keputusan investasi. Semakin besar laba yang dibagikan dalam 

bentuk dividen akan semakin menarik bagi calon investor. Ini karena para 

caloninvestor menilai bahwa perusahaan dalam kondisi yang sehat dan memiliki 

prospek yang baik dimasa mendatang. 

             Namun penetapan kebijakan dividen tidak berfokus hanya kepada 

pemberian dividen yang tinggi dan stabil untuk memuaskan investor saja. Terlebih 

dari hal tersebut kebijakan dividen merupakan hal yang bermasalah dan 

kontroversial karena menyangkut dua aspek kepentingan yang berlawanan, 

berdasarkan teori agensi (Agency Theory) menyatakan bahwa pemegang saham 

(principal) dan manajemen (agen) akan mengakibatkan biaya keagenan. 

           Konflik kepentingan ini terjadi akibat adanya perbedaan pandangan antara 

kedua belah pihak. Pemegang saham berusaha menjaga agar pihak manajemen 

tidak terlalu banyak memegang kas, karena kas yang banyak akan menstimulus 

pihak manajemen untuk menikmati kas tersebut bagi kepentingan sendiri, 

sedangkan disisi lain pihak manajemen akan membatasi arus kas keluar berupa 

dividen yang berjumlah terlalu besar dengan alasan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan, menambah investasi untuk pertumbuhan atau 

melunasi hutang. 

Dilihat dari fenomena nya pada kasus di perusahaan PT Sumber Energi 

Andalan Tbk (ITMA). Anak usaha konglomerasi asal India, Tata Power ini 

memutuskan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku periode 1 April 
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2013-31 Maret 2014.  Informasi tersebut diumumkan melalui pemberitahuan hasil 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), kinerja operasional ITMA 

jauh dari harapan.  Pendapatan ITMA per 31 Maret 2014 hanya US$ 402.700, 

turun dari periode sama tahun lalu yang tercatat US$ 2,19 

jut(Sumber:http://investasi.kontan.co.id,Selasa,02September2014/17:51WIB)     

 Ketika perusahaan tidak atau menahan dividen dengan alasan yang tidak 

jujur, akan mejadi faktor yang menyebabkan perusahaan tersebut gagal dalam 

meningkatkan nilai tambah perusahaan nya karena dinilai tidak fleksibilitas dan 

berkemampuan dalam mendapatkan nilai dana yang lebih besar.Karena setiap 

investor, hal utama yang dilihat nya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan 

di masa mendatang dari penilaian kinerja manajemen perusahaan yang menjadi 

alternative untuk melakukan kegiatan investasi.     

 Salah satu keuntungan dari pembayaran dividen dapat mengurangi biaya 

keagenan antara pengelola sekaligus pemilik perusahaan sehingga dapat 

mengurangi konflik kepentingan diantara keduanya. Oleh karena itu maka 

diperlukan kebijakan dividen yang tepat sehingga dapat memenuhi harapan 

investor akan dividen dantidak menghambat pertumbuhan perusahaan.Seperti 

yang dipaparkan di atas bahwa penentuan kebijakan dividen merupakan hal yang 

sangat kontorversial.       

 Dibawah ini merupakan tabel mengenai perbandingan jumlah laba yang 

diperoleh dengan dividen yang dibagikan menurut per lembar saham atau yang 

lebih dikenal dengan EPS (Earning Per Share) danDPS (Dividen Per Share) serta 
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gambaran DPR (Dividen Payment Ratio) dari beberapa perusahaan manufaktur 

yang tercatat dalam berbagai sektor. 

 

TABEL 1.2 

Data Perbandingan Nilai EPS, DPS dan DPR Perusahaan Manufaktur 

No Kode 

Saham 

2010 2011 

EPS DPS DPR EPS DPS DPR 

1. AMFG 763 80 10,49% 776 80 10,30% 

2. BRNA 251 90 35,86% 290 90 31,03% 

3. DPNS 44,54 10 22,45% 11,78 0 0% 

4. ICBP 344 116 33,72% 339 169 49,85% 

5. JPFA 463 365 78,83% 298 75 25,17% 

6. KLBF 137 70 51,09% 158 95 60,13% 

7. MERK 5,303 4.464 83,75% 10.320 8.270 80,14% 

8. MYOR 631 130 20,60% 614 130 21,17% 

9. SCCO 296 90 30,40% 533 170 31,89% 

10. UNVR 444 444 100% 546 546 100% 

        Sumber : (Ratna Dian,2014) 

Dari tabel di atas terlihat berbagai macam fenomena dalam penentuan 

dividen jika hanya dipandang dari sudut pandang laba. Misalnya besaran dividen 

yang dibagikan oleh perusahaan yang memiliki kode saham KLBF, MERK dan 

SCCO, peningkatan jumlah laba yang diperoleh perusahaan berpengaruh pada 

peningkatan jumlah dividen yang dibagikan dan besarnya presentase dari DPR 
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ketiga perusahaan tersebut dalam dua tahun. Hal tersebut sejalan dengan 

perusahaan berkode saham JPFA dan DPNS namun pada kasus yang berbeda 

yaitu besarnya dividen turun ketika jumlah laba yang diperoleh perusahaan pun 

turun, hal tersebut juga berpengaruh pada penurunan presentase DPR pada 

keduaperusahaan, pada perusahaan JPFA penurunan dividen yang terjadi lebih 

dari dua kali lipat. 

           Dan di perusahaan DPNS bahkan ditahun 2011 meskipun perusahaan 

masih memiliki laba namun tidak ada dividen yang dibagikan oleh perusahaan. 

Berbeda halnya dengan perusahaan yang memiliki kode saham AMFG, BRNA, 

dan MYOR, besarnya laba yang diperoleh perusahaan tersebut tidak berpengaruh 

pada jumlah dividen yang dibagikan. Buktinya dalam tahun 2010 dan 2011 

meskipun laba yang diperoleh berubah namun hal tersebut tidak mempengaruhi 

jumlah dividen yang dibagikan. Jika dari ketiga perusahaan tersebut, kestabilan 

pembayaran dividen terlihat dari jumlah DPS, berbeda halnya dengan perusahaan 

dengan kode saham UNVR kestabilan yang terjadi adalah pada tingkat DPR, 

terlihat bahwa berapapun jumlah laba yang diperoleh perusahaan, seratus persen 

dari laba tersebut dibagikan sebagai dividen. Hal tersebut menunjukan 

kematangan ekonomi perusahaan UNVR dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya (Ratna Dina,2014). 

            Berbagai macam fenomena di atas menunjukan bahwa besarnya laba yang 

diperoleh perusahaan tidak selalu sejalan dengan besarnya jumlah dividen yang 

dibagikan. Namun yang menjadi masalah inti dari fenomena di atas adalah 

seberapa besar pengaruh laba terhadap jumlah pembagian dividen yang dilakukan 
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perusahan dalam pengambilan kebijakan manajemen mengenai dividen ini.dan 

Khususnya dalam pendapatan laba perusahaan manufaktur yang ada pada periode 

tahun 2013 – 2016 ini. 

Terdapat beberapa penelitian yang melakukan kajian mengenai hubungan 

maupun pengaruh dari likuiditas, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan 

terhadap kebijakan dividen.Namun, masing-masing terdapat perbedaan dari hasil 

penemuannya. 

Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen (Sulistiyowati,2010). Penelitian Nugroho (2009) 

mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI menunjukan bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Penelitian yang 

dilakukan olehLatiefsari (2011) menunjukkan bahwa growth tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. 

Variabel profitabilitas (return on investment) dinyatakan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kebijakan dividen (dividend payout ratio) pada penelitian 

Parica, dkk (2013) dan Arilaha (2009), Variabel leverage (debt to equity ratio) 

dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen (dividend payout 

ratio) pada penelitian Karami (2013) dan Asif et.al (2011), Penelitian yang 

dilakukan oleh Swabawani (2010) sesuai dengan teori outcome yang menyatakan 

bahwa Good Corporate Governance berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Pelaksanaan corporate governance yang baik akan 

memberikan perlindungan yang baik kepada investor, perusahaan yang 
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mempunyai corporate governance yang baik akan memberikan dividen kepada 

pemegang saham.  

            Penelitian ini bertujuan melakukan kajian empiris terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan, khususnya perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu 

yang telah dijelaskan, variabel-variabel tersebut belum memberikan hasil yang 

konsisten sehingga perlu diuji kembali. Berdasarkan latar belakang dan 

permasalahan diatas maka judul yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah 

“Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Profitabiltas,Good Corporate 

Goverance dan Leverage Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

1.2 Rumusan Masalah 

1.     Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan deviden 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013- 2016 ? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan deviden pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar tahun di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013 - 2016 ? 

3. Apakah good corporate governance berpengaruh terhadap kebijakan 

deviden pada perusahaan manufaktur yang terdaftar tahun di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013 - 2016? 

4. Apakah leverage berpengaruh terhadap kebijakan deviden pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar tahun di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013 - 2016? 

5. Apakah pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, good corporate 

governance dan leverage secara bersamaan berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar tahun di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013 - 2016 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah akan memberikan bukti dari pengujian yang 

dilakukan, yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan 

dividen. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen.  

3. Untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap 

kebijakan dividen.  

4. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen.  

5. Untuk mengetahui pertumbuhan perusahaan,profitabilitas,good corporate 

governance dan leverage secara bersamaan berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Secara 

terperinci manfaat penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:  

   a. Bagi manajemen perusahaan dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan  

kebijakan pembayaran dividen. Perhitungan kuantitatif diharapkan dapat 

menunjukan hubungan atau pengaruh pertumbuhan perusahaan, 

profitabilitas, good corporate governance dan leverage terhadap kebijakan 

dividen. Diharapkan dapat membantu manajer keuangan dalam 

pengambilan keputusan untuk menentukan besarnya dividen yang 

dibayarkan terutama dalam bentuk dividen kas (tunai).  

b.   Bagi akademisi penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai 

rasio rasio keuangan yang berpengaruh terhadap kebijakan dividen, 

sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih 

mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya tentang kebijakan 

dividen.  
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c.  Bagi investor sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan investasi di pasar modal khususnya instrument 

saham. Dengan menganalisis rasio-rasio keuangan yang berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen diharapkan investor dapat melakukan prediksi 

pendapatan dividen kas yang akan diterima oleh pemegang saham. 
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1.5 Sistematika Penulisan. 

Sistematika penulisan ini meliputi : 

BAB 1     : Pendahuluan 

 Bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.  

BAB II    : Telaah  Pustaka 

 Bab ini menguraikan teori yang menjadi acuan utama penelitian dan 

riview penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian 

ini,pengembangan hipotesis dan model penelitian. 

 BAB III   : Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi  tentang  populasi dan sampel penelitian, sumber data dan 

metode  pengumpulan data, devinisi dan pengukuran variable penelitian, 

serta metode analisis data. 

BAB IV    : Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel penelitian, sumber data dan 

metode pengumpulan data, devinisi dan pengukuran variable penelitian, 

serta metode analisis data. 

BAB V      : Kesimpulan dan Saran 

Sebagai akhir dari bagian dari proposal ini akan dibuat kesimpulandari 

hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, serta saran-

saran yang perlu untuk dikemukakan. 

 

 

 


