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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan 

banyak ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme dan juga 

komitmennya terhadap bidang yang ditekuninya. Suatu komitmen organisasi 

menunjukan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasikan 

keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi (Modway, porter & steer 

dalam Trianingsih, 2004). Dalam suatu audit atas laporan keuangan, auditor 

harus berinteraksi dan menjalin hubungan professional tidak hanya dengan 

manajemen tetapi juga dengan dewan komisaris dan komite audit, auditor 

internal, dan pemegang saham. Selama audit berlangsung, auditor harus 

sering berhubungan atau berinteraksi dengan manajemen untuk mendapatkan 

bukti yang diperlukan dan biasanya auditor akan meminta data perusahaan 

yang bersifat rahasia. Hal ini dilakukan auditor agar laporan keuangan 

perusahaan yang diaudit dapat diandalkan dan manajemen juga akan 

mendapat keyakinan dan kepercayaan dari pihak luar bahwa manajemen telah 

melakukan tanggung jawabnya dengan baik (ardiani, 2010). 

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. 

Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan public maka dalam 

melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit 

yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar 
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umum, standar pekerja lapangan, dan standar pelaporan. Dimana standar 

umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang 

auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan 

teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar 

pekerja lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal 

pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan 

audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas keuangan 

yang diauditnya secara keseluruhan (Elfarini, 2007). 

Setiap  perusahaan  menyajikan  laporan  keuangan  sebagai  bentuk 

pertanggung jawaban  kepada pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Tujuan  

laporan keuangan  adalah  menyediakan  informasi  yang menyangkut  posisi  

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan  yang 

bermanfaat bagi sejumlah  besar  pemakai  dalam  pengambilan  keputusan  

ekonomi  (SAK,  2004). Informasi dalam  laporan keuangan harus disajikan 

secara benar dan  jujur dengan mengungkap  fakta  sebenarnya  yang menjadi  

kepentingan banyak pihak. Dengan demikian,  laporan  keuangan  dituntut  

untuk  disajikan  dengan  integritas  yang tinggi. 

Pada  kenyataanya  saat  ini  banyak  sekali  terjadi  kasus-kasus hukum  

yang melibatkan manipulasi akuntansi. Kasus-kasus  ini  telah meningkat 

beberapa tahun terakhir. Banyak perusahaan menyajikan  informasi dalam 

laporan keuangan  dengan  tidak  adanya  integritas,  dimana  informasi  yang  

disampaikan tidak benar dan tidak adil bagi beberapa pihak pengguna laporan 

keuangan. Kasus manipulasi  akuntansi  ini  melibatkan  sejumlah  
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perusahaan  besar  di  Amerika seperti Enron, Xerox,  Tyco, Global Crossing,  

dan Worldcom maupun  beberapa perusahaan  di  Indonesia  seperti Kimia  

Farma  dan  Bank  Lippo  yang  dahulunya mempunyai kualitas audit yang 

tinggi (Susiana dan Herawaty, 2007). Salah  satu  contohnya  pada  kasus  

Enron,  dimana  perusahaan  Enron melakukan manipulasi  laporan  keuangan  

dengan mencatat  keuntungan  600  juta Dollar  AS  padahal  perusahaan  

mengalami  kerugian.  Manipulasi  keuntungan disebabkan  keinginan  

perusahaan  agar  saham  tetap  diminati  investor.  Kasus seperti  ini  

melibatkan  banyak  pihak  dan  berdampak  cukup  luas.  Keterlibatan CEO,  

komisaris,  komite  audit,  auditor  internal,  sampai  pada  auditor  eksternal  

yang melibatkan KAP big-five Andersen, hal ini membuktikan bahwa 

kecurangan banyak dilakukan oleh orang-orang dalam (Susiana dan 

Herawaty, 2007) 

Kecurangan klien tidak lepas dari lemahnya sikap independensi auditor 

yang rendah. Penyimpangan dalam akuntansi dapat disebabkan karena 

eskalasi komitmen dari auditor untuk selalu memberikan pendapat wajar 

terhadap laporan keuangan klien yang menyimpang (Moore et all, 2006 

dalam Giri 2012). Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan 

auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan public akhirnya 

mengharuskan akuntan public memperhatikan kualitas audit yang dilakukan. 

Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dilakukan 

oleh akuntan public semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang 

melibatkan akuntan public baik luar negeri maupun di dalam negeri. Skandal 
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didalam negeri misalnya pada kasus keuangan dan manajerial perusahaan 

public yang tidak bisa terditeksi oleh akuntan public yang menyebabkan 

perusahaan didenda oleh Bapepam (Christiawan, 2003). 

Keahlian merupakan salah satu factor utama yang harus dimiliki 

seorang auditor, dengan keahlian yang dimiliki memungkinkan tugas-tugas 

pemeriksaan yang dijalankan dapat diselesaikan secara baik dengan hasil 

yang maksimal. Salah satu sumber peningkatan keahlian auditor dapat berasal 

dari pengalaman-pengalaman dalam bidang audit dan akuntansi. Pengalaman 

tersebut dapat diperoleh   melalui proses yang bertahap, seperti : pelaksanaan 

tugas-tugas pemeriksaan ataupun kegiatan lainnya yang bekaitan dengan 

pengembangan keahlian auditor. 

Disatu sisi auditor harus memperhatikan kredibilitas dan etika profesi, 

namun disisi lain auditor juga harus menghadapi tekanan dari klien dalam 

berbagai pengambilan keputusan. Jika auditor tidak mampu menolak tekanan 

dari klien seperti tekanan personal, emosional atau keuangan maka 

independensi auditor telah berkurang dan dapat mempengaruhi kualitas audit. 

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi independensi tersebut adalah 

jangka waktu dimana auditor memberikan jasanya  kepada klien (audit 

tenure) (Indah, 2010). Audite tenur merupakan jangka waktu perikatan yang 

terjalin antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan auditee yang sama. 

Perbedaan  panjang  masa  perikatan  audit  antara  kedua  jenis  

perusahaan audit (Big 4 dan non Big 4) bisa mengganggu independensi 

auditor dalam jangka panjang.  Flint (1988) dalam Nindita (2012)  
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berpendapat  bahwa  independensi  akan  hilang  jika  auditor terlibat dalam 

hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap  

mental  mereka  dan  opini  mereka.  Salah  satu  ancaman  yang  dapat 

menghilangkan  independensi  auditor  adalah masa  perikatan  audit  yang  

panjang  (audit  tenure). Karena masa  perikatan  audit  yang  panjang  dapat  

menyebabkan auditor mengembangkan  hubungan  yang  nyaman  serta  

kesetiaan  yang  kuat  atau emosional  hubungan  dengan  klien  mereka,  

yang  bisa mencapai  tahap  di  mana independensi  auditor  terancam. Mautz  

dan  Sharaf  (1961)  dalam  Nasser  et  al. (2006)  percaya  bahwa  hubungan  

yang  panjang  antara  auditor  dan  klien  dapat menyebabkan auditor 

memiliki kecenderungan kehilangan independensinya. 

Beberapa  sanksi  juga  telah  dikenakan  kepada  Kantor  Akuntan  

Publik (KAP)  pada  tahun  2007,  yang  diantaranya  dikenakan  kepada KAP 

Drs. Anton Silalahi dan KAP Drs. H. Usman Saleh K yang mendapati sanksi 

pembekuan izin selama  enam  bulan  karena  tidak  menyampaikan  Laporan  

Kegiatan  Usaha  dan Keuangan KAP  untuk  beberapa  tahun dimana  

sebelumnya  juga  telah  dikenakan sanksi peringatan sebanyak  tiga kali 

dalam  jangka waktu 48 bulan (Antara News dalam  google.com).  Pengenaan  

sanksi  yang  tegas  terhadap  pelanggaran  yang dilakukan Akuntan Publik 

(AP) serta Kantor Akuntan Publik (KAP) ini dipandang  sebagai tuntutan 

masyarakat terhadap profesi akuntan publik untuk meningkatkan kualitas  

jasa  profesionalnya,  khususnya  jasa  audit  atas  laporan  keuangan  dalam 

mempertahankan independensinya serta kualitas audit yang tinggi. 
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Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan 

keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi resiko 

informasi yang tidak kredibel informasi dalam laporan keuangan bagi 

pengguna laporan keuangan khususnya investor (Mgbame, et al, 2012 dalam 

Kurniasih (2014). Dalam hal keagenan auditor juga memiliki kepentingan 

untuk mempertahankan pendapatnya, penetapan fee audit tinggi untuk 

menghasilkan kualitas audit yang tinggi pula, selain itu auditor juga dilanda 

masalah ketika berkaitan dengan kepentingan keagenan auditor. Gravious 

(2007) dalam Rossieta dan Wibisono (2009) mengatakan bahwa masalah 

keagenan auditor bersumber pada mekanisme kelembagaan antara auditor dan 

manajemen. Manajemen menunjuk auditor untuk melakukan audit bagi 

kepentingan principal. Dilain sisi, manajer yang membayar dan menanggung 

jasa audit. 

Manajemen  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melaporkan  hasil  dari 

kegiatan  operasional  dan  posisi  keuangan  perusahaan  kepada  pemegang  

saham lewat  laporan keuangan. Muncul kemungkinan  terjadinya perbedaan 

kepentingan antara manajemen dan pemakai  laporan keuangan karena  

timbulnya kesenjangan informasi yang disediakan. Pada akhirnya peran pihak 

ketiga yang kompeten dan independen dibutuhkan untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap laporan keuangan (Al-Thuneibat et al., 2011). Akuntan 

publik merupakan profesi yang paling  tepat sebagai  pihak  ketiga  dan  

berperan  sebagai  auditor  untuk  melaksanakan  fungsi pemeriksaan. 

Independensi  menjadi  syarat  utama  bagi  seorang  auditor  dalam 
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memberikan  jasa  audit  dan  memberikan  opini  yang  dapat  dipercaya.  

Secara umum,  ada  dua  bentuk  independensi  auditor  :  independence  in  

fact  dan independence  in  appearance.  Independence  in  fact  menuntut  

auditor  agar membentuk  opini  dalam  laporan  audit  seolah-olah  auditor  

itu  pengamat profesional,  tidak  berat  sebelah.  Independence  in  

appearance  menuntut  auditor untuk  menghindari  situasi  yang  dapat  

membuat  orang  lain  mengira  bahwa  dia tidak mempertahankan pola 

pikiran yang adil. (Porter et al., 2003 dalam Nasser et al., 2006 dalam Giri 

2010).  

Kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan 

dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam system akuntansi 

kliennya (DeAngelo, 1981) dalam Kadhafi, dkk (2014). Auditor yang 

memiliki banyak klien dalam lingkungan yang sama akan memiliki 

pemahaman yang lebih dalam tentang resiko audit khusus yang memiliki 

industry tersebut, tetapi akan membutuhkan pengembangan keahlian lebih 

dari auditor pada umumnya. Tambahan keahlian ini akan menghasilkan return 

positif dalam fee audit. Sehingga para peneliti memiliki hipotesis bahwa 

auditor dengan konsetrasi tinggi dalam industry tertentu memberikan kualitas 

yang lebih tinggi (Wooten, 2003 dalam Mirnah Dyah, 2007) dalam Ardini 

(2010) 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) berpendapat bahwa audit yang 

dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan 

standar pengendalian mutu (Elfrani, 2005). Arens, dkk (2008:42) dalam 
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Khadafi, dkk (2014) menyatakan bahwa standar auditing merupakan 

pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab 

profesinya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup 

pertimbangan mengenai kualitas professional seperti kompetensi dan 

independensi, persyaratan laporan, dan bukti. Standar audit adalah kriteria 

atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib 

dipedomani oleh APIP (PER/05/M.PAM/03/2008 pada lampiran pengertian-

pengertian). Standar audit APIP meliputi standar pelaksanaan, standar 

pelaporan dan standar tindak lanjut, baik untuk prinsip-prinsip dasar standar 

umum 

Beberapa bukti riset terbaru banyak yang menyatakan bahwa audite 

tenure tidak mempunyai suatu dampak yang negative terhadap kualitas 

auditor. Knechel dan Vanstraelen (2007) dalam Hartadi (2009) menemukan 

bukti bahwa tidak ditemukan perbedaan reaksi pasar atas audite tenure 

maupun audit switch, disamping itu, kualitas audit tidak terganggu oleh 

berapa lama hubungan yang terjalin antara auditor klien (audite tenure).  

Beberapa penelitian yang menggunakan Big 4 dan non Big 4 sebagai proksi 

atas reputasi kantor akuntan publik. Menemukan bukti bahwa, reputasi audit 

mempengaruhi kualitas audit (Law, 2008 dalam Hartadi, 2009). 

Audit  atas  Laporan  Keuangan  dimaksudkan  untuk  menurunkan  

resiko informasi yang diberikan dan memperbaiki pengambilan keputusan 

(Arens et al., 2 2008 dalam Al-Thuneibat et al., 2011). Proses audit dirancang 

untuk menentukan apakah  angka-angka  yang  dilaporkan  dalam  laporan  
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keuangan menyajikan  hasil operasi perusahaan dan posisi  keuangan  yang  

benar dengan cara-cara  yang adil. (Al-Thuneibat et al., 2011).  Karena  itu, 

perbaikan atas kualitas audit menjadi hal yang  penting  dan  utama  untuk  

menjamin  akurasi  dari  pemeriksaan  laporan keuangan. De  Angelo  (1981)  

dalam  Al-Thuneibat,  et  al.  (2011)  mendefinisikan kualitas  audit  sebagai  

sebuah  kemungkinan  bahwa  auditor  akan mendeteksi  dan melaporkan  

salah  saji  material.  Proses  pelaporan  yang  dilakukan  oleh  auditor 

tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran 

tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki 

auditor tersebut.Flint  (1988) dalam Nasser  et al.  (2006) berpendapat bahwa  

independensi akan hilang  jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi 

dengan klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan opini 

mereka. Salah satu ancaman yang berpengaruh  adalah  audit  tenure  yang  

panjang.  Dia  berpendapat  bahwa  audit tenure  yang  panjang  dapat  

menyebabkan  auditor  untuk  mengembangkan “hubungan  yang  lebih  

nyaman”  serta  kesetiaan  yang  kuat  atau  hubungan emosional dengan klien 

mereka, yang dapat mencapai tahap dimana independensi auditor  terancam.  

Audit  Tenure  yang  panjang  juga  menimbulkan  rasa kekeluargaan  yang  

lebih  dan  akibatnya,  kualitas  dan  kompetensi  kerja  auditor dapat menurun  

ketika mereka mulai  untuk membuat  asumsi-asumsi  yang  tidak tepat dan 

bukan evaluasi yang objektif dari bukti terkini.   

Hubungan antara ukuran kantor akuntan publik dengan kualitas audit 

sebenarnya sudah sering menjadi topic sejumlah studi empiris, seperti 
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DeAngelo (1981), Choi et al. (2010), Pratiwi (2010), dan Pardede (2010). 

Hasil penelitian DeAngelo (1981) dalam Nindita. C dan Sylvis V.S (2012) 

menunjukan semakin besar ukuran kantor akuntan public, semakin baik 

kualitas audit yang dihasilkan. Oleh karena itu, secara tidak langsung kantor 

akuntan public Big 4, yang memiliki ukuran yang besar dianggap memiliki 

kualitas audit yang baik. Choi et al. (2010) dalam Nindita. C dan Sylvis V.S 

(2012) juga menemukan ukuran KAP yang lebih besar akan menghasilkan 

kualitas audit yang lebih baik disbanding ukuran KAP yang lebih kecil. 

Penerapan ketentuan rotasi wajib dilandasi alas an teoritis bahwa 

penerapan rotasi wajib bagi auditor dan KAP diharapkan akan meningkatkan 

independensi auditor baik secara tampilan maupun secara fakta. Pembatasan 

tenure auditor merupakan usaha untuk mencegah auditor terlalu dekat 

berinteraksi dengan klien sehingga mengganggu independensinya. 

Pembatasan tenure juga diharapkan agar tidak terjadi eskalasi komitmen 

auditor terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh klien (Giri, 2010). 

Kualitas audit juga dikaitkan dengan ukuran perusahaan klien dan 

ukuran KAP. Perusahaan kecil cenderung memiliki informasi dan system 

pengawasan yang lemah, sehingga kurang diperhatikan oleh pemegang 

sahamnya, sehingga perusahaan-perusahaan kecil akan menghasilkan audit 

yang lebih berkualitas (O’Brien dan Bhushan, 1990 dalam Fernando et al., 

2010). Di lain sisi, semakin besar ukuran perusahaan, semakin meningkat 

pula agency cost yang terjadi. Sehingga perusahaan berukuran besar akan 

cenderung memilih jasa auditor besar yang professional, independen, dan 
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bereputasi baik untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Watts dan 

Zimmerman, 1986 dalam Nindita 2012). 

Dopuch dan Simunic (1982) dan Yu (2007) berpendapat, terdapat 

pengaruh signifikan antara ukuran KAP dan kualitas audit. KAP besar pasti 

akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas karena auditor yang 

tergabung dalam KAP besar memiliki pengalaman yang lebih banyak dengan 

klien yang beragam, sehingga mereka mampu menghasilkan audit yang lebih 

berkualitas. Lee (1993) dalam Permana (2011) menyatakan apabila auditor 

dank lien sama-sama memiliki ukuran yang relative kecil, maka terdapat 

probabilitas yang besar bahwa penghasilan auditor akan tergantung pada fee 

audit yang diberikan oleh kliennya. Oleh karena itu, kantor akuntan kecil 

cenderung tidak independen di dalam melakukan audit atas laporan keuangan 

kliennya. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Kurniasih, Margi dan Abdul Rohman (2014) meliputi 

variable independensi fee audit, audit tenure, dan rotasi audit terhadap 

kualitas audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penambahan variable reputasi auditor, ukuran KAP, dan pengalaman. Law 

(2008) mengungkapkan beberapa penelitian yang menggunakan Big 4 dan 

non Big 4 sebagai proksi atas reputasi kantor akuntan publik, menemukan 

bukti bahwa, reputasi auditor mempengaruhi kualitas audit.  DeAngelo (1981) 

dalam Nindita. C dan Sylvis V.S (2012) menunjukan semakin besar ukuran 

kantor akuntan public, semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Oleh 
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karena itu, secara tidak langsung kantor akuntan public Big 4, yang memiliki 

ukuran yang besar dianggap memiliki kualitas audit yang baik. Wulandari, 

dkk (2014) menyatakan salah satu sumber peningkatan keahlian auditor 

berasal dari pengalaman-pengalaman dalam bidang audit dan akuntansi. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini 

berjudul “PENGARUH FEE AUDIT, AUDIT TENURE, ROTASI 

AUDITOR, REPUTASI AUDITOR, UKURAN KAP, DAN 

PENGALAMAN TERHADAP KUALITAS AUDIT ( Studi Empiris 

Pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

2. Apakah audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

3. Apakah rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

4. Apakah reputasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

5. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

6. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh fee audit terhadap kualitas 

audit. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh audit tenure terhadap 

kualitas audit. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rotasi audit terhadap 

kualitas audit. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh reputasi audit terhadap 

kualitas audit. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap 

kualitas audit. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengalaman terhadap 

kualitas audit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian, 

diharapkan hasil yang diperoleh di dalam penelitian ini nantinya dapat 

memberikan manfaat positif bagi : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Mahasiswa Jurusa Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya atau bagi pihak-pihak yang akan 
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melakukan penelitian tentang kualitas audit serta sebagai litelatur 

untuk menambah ilmu pengetahuan. 

b. Masyarakat, penelitian ini bermanfaaat sebagai sarana informasi 

tentang kinerja auditor serta dapat menambah pengetahuan akuntansi 

khususnya auditing dengan memberikan bukti empiris tentang 

pengaruh fee audit, audit tenure, rotasi audit, reputasi audit, ukuran 

KAP, dan pengalaman terhadap kualitas audit. 

2. Manfaat Praktis 

a. Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP), penelitian ini bermanfaat 

sebagai tinjauan litelatur yang diharapkan ddapat dijadikan informasi 

untuk meningkatkan kinerja para auditornya. 

b. Perusahaan, penelitian ini ddiharapkan dapat bermanfaat dalam 

menilai kualitas pekerjaan audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, 

yaitu :  

BAB I : PENDAHULUAN   

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 

penulisan.   
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang 

mendasari penelitian, tinjauan umum  mengenai variabel dalam 

penelitian, pembahasan tentang penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN   

Bab ini berisi uraian variabel penelitian dan definisi 

operasionalnya, populasi dan sampel, jenis  dan sumber data, 

metode pengumpulan data,  serta metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini.   

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi penjelasan setelah diadakan penelitian.  Hal tersebut 

mencakup gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan 

hasil analisis perhitungan statistik serta pembahasan.    

BAB V : PENUTUP  

Bab terakhir ini berisi penjelasan mengenai  kesimpulan dari  hasil 

yang diperoleh setelah dilakukan  penelitian. Selain itu, disajikan 

keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi 

penelitian selanjutnya. 


