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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT. Telkom Akses atau yang disebut PT TA merupakan salah satu

dari anak perusahaan BUMN yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk

(Telkom) yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Telkom. Pendirian PT TA

merupakan bagian dari komitmen Telkom untuk terus melakukan

pengembangan jaringan broadband untuk menghadirkan akses informasi dan

komunikasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat indonesia.

Telkom berupaya menghadirkan koneksi internet berkualitas dan

terjangkau untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga

mampu bersaing di level dunia. Kehadiran PTTA diharapkan akan

mendorong pertumbuhan jaringan akses broadband di indonesia. Selain

Instalasi jaringan akses broadband, layanan lain yang diberikan oleh PT.

Telkom Akses adalah Network Terminal Equipment (NTE), serta Jasa

Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan (O&M Operation & Maintenance)

jaringan Akses Broadband.

Strategi pengelolaan sumber daya manusia pada PT Telkom Akses

menekankan pada harmonisasi jumlah dan kompetensi sumber daya manusia

searah dengan portofolio bisnis yang semakin fokus pada times. PT Telkom

Akses berupaya untuk meningkatkan sinergi dan efisiensi di antara

perusahaan di jajaran Telkom Group dan terus menekankan penerapan nilai-
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nilai perusahaan yang telah ditetapkan. Upaya ini diimplementasikan dengan

menyusun rencana pengalokasian karyawan untuk beberapa tahun ke depan

dan rencana ketenagakerjaan setiap tahun agar dapat memberikan informasi

yang lebih akurat untuk mendukung kemajuan usaha perusahaan.

PT Telkom Akses berkomitmen memberikan layanan dengan

jaminan, bahwa pelanggan akan mendapatkan kualitas layanan terbaik,

berupa kemudahan produk dan jaringan berkualitas dengan harga yang

competitive. PT Telkom Akses Solo sebagai juga suatu bentuk organisasi

yang bergerak dalam bidang jasa memerlukan kemampuan yang maksimal

dari para karyawan dalam pelayanan konsumen. Karyawan inilah yang akan

berinteraksi langsung dengan konsumen sehingga citra organisasi dan

kepuasan konsumen juga ditentukan oleh karyawan.

Karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi secara

signifikan akan bekerja lebih baik untuk mendukung pencapaian tujuan

organisasi maupun tujuan pribadi perseorangan karyawan. Berhasil dan

tidaknya PT Telkom Akses Solo dalam berkomunikasi dengan pelanggannya

tergantung pada karyawan yang langsung berhubungan dengan para

pelanggannya.

Dengan demikian yang diperlukan oleh PT Telkom Akses Solo

adalah karyawan yang bekerja dengan profesional dan loyalitas yang tinggi.

Profesional dan loyalitas ini akan berpengaruh pada kinerja karyawan ketika

harus berhadapan dengan konsumen pemakai jasa telekomunikasi PT.

Telkom Akses. PT Telkom Akses akan mengelola bisnis melalui praktek-
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praktek terbaik dengan mengoptimalisasikan penggunaan teknologi yang

kompetitif, membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan saling

mendukung secara sinergis, serta sumber daya yang unggul.

Sumber daya manusia merupakan aset vital organisasi karena

perannya dalam implementasi strategi sangat penting yaitu sebagai subjek

pelaksana dari strategi organisisasi (Fajra, 2011). Sumber daya manusia ini

adalah orang-orang yang ada di dalam organisasi yang berkaitan langsung

dengan pekerjaanya di dalam organisasi. Mempunyai sumber daya manusia

yang berkualitas dan profesional merupakan harapan organisasi, bagi

organisasi yang memiliki hal tersebut akan dapat mencapai kinerja yang

optimal sesuai yang dinginkan organisasi, baik oleh karyawan individu

maupun kelompok (teamwork) dalam organisasi sehingga tujuan akan dapat

dicapai dan diwujudkan (Fajra, 2011).

Sebagai salah satu komponen utama suatu organisasi, sumber daya

manusia menjadi perencana sekaligus pelaku aktif dalam setiap aktivitas

organisasi. Mereka mempunyai potensi seperti ide-ide dan pikiran, keahlian,

perasaan, keinginan, status dan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin

dan lain-lain yang heterogen yang jika dibawa ke dalam suatu organisasi

dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan potensinya untuk mencapai tujuan

organisasi. Orang-orang yang menduduki posisi dalam organisasi baik

sebagai pimpinan maupun anggota merupakan faktor terpenting yang saling

berkaitan antara satu dengan yang lain dalam setiap organisasi atau instansi

baik pemerintah maupun swasta. Hal ini terjadi karena berhasil tidaknya suatu
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organisasi sebagian besar dipengaruhi oleh faktor manusia selaku pelaksana

dari pekerjaan.

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan

yaitu tercapainya kinerja yang baik, sesuai dengan standar kinerja yang

diterapkan dan yang diinginkan organisasi, dan sesuai dengan visi dan misi

organisasi. Namun, agar semua karyawan dapat mewujudkan kinerja yang

diinginkan, banyak faktor yang mungkin mempengaruhi bagi karyawan

seperti gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kompensasi, motivasi,

penghargaan atau reward, komitmen organisasi, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini akan membahas empat

faktor yang diidentifikasi yaitu gaya kepemimpinan, budaya organisa,

komitmen organisasi dan sistem reward sebagai pemoderasi yang mungkin

mempengaruhi kinerja dari karyawan.

Faktor pertama yang diidentifikasikan mempengaruhi kinerja adalah

gaya kepemimpinan. Fungsi pemimpin tidak hanya sekedar melakukan

bimbingan dan arahan kepada karyawan, namun yang terpenting adalah

bagaimana seorang pemimpin mampu memberikan visi dan misi atau arah

yang jelas kemana organisasi akan berjalan agar hasil yang didapatkan sesuai

dengan tujuan awal berdirinya perusahaan (Dzulkifli, 2013).

Keberhasilan suatu organisasi banyak dipengaruhi oleh

pemimpinnya, maka pemimpin bertanggung jawab atas keberhasilan atau

kegagalan suatu pekerjaan. Gaya kepemimpinan yang baik, dapat dilihat dari

kemampuan membimbing, mengarahkan, membangun motivasi kerja,
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mengendalikan organisasi, membangun team work, menciptakan kondisi

kerja yang sehat, memberikan pengawasan dan membawa para pengikutnya

kepada sasaran yang dituju sesuai dengan misi yang telah ditentukan (Fitria

dkk, 2014).Para pemimpin memiliki suatu ciri tersendiri dalam mengarahkan,

membimbing karyawannya yang biasa dikenal dengan gaya kepemimpinan.

Gaya Kepemimpinan pada organisasi adalah salah satu isu dalam

manajemen yang masih cukup menarik untuk diperbincangkan hingga dewasa

ini. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri

seorang yang memimpin yang tergantung dari macam-macam faktor baik

faktor-faktor intern maupun faktor-faktor ekstern. Menurut Winardi, (2000)

dalam Lina (2014) kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang

membentuk dan membantu orang lain  untuk berkerja dan antusias mencapai

tujuan yang direncanakan dalam kaitannya dengan keberhasilan organisasi.

Gaya kepemimpinan memiiliki peran penting dalam mencapai

harapan pemimpin terhadap karyawannya. Masing-masing pemimpin

memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda untuk mengarahkan,

membimbing dan mengawasi. Gaya kepemimpinan yang sesuai dengan

keadaan pengikutnya dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja

karyawannya (Fitria dkk, 2014).

Faktor yang lain yang dirasakan dapat mempengaruhi kinerja

karyawan adalah budaya organisasi. Perusahaan terdiri dari berbagai elemen

terintegrasi dan dibentuk oleh budaya yang lebih besar.Budaya perusahaan

dibangun untuk mengatasi tantangan di masa yang lalu.Berbagai kebijakan,
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prosedur, filosofi perusahaan, kebiasaan dan lain-lain merupakan respon

terhadap situasi dan tantangan di masa yang lalu.Budaya organisasi dikenal

luas sebagai fondasi sistem dan aktivitas manajemen dalam setiap organisasi

(Harber et al, 1997 dalam Lina 2014).

Menurut Werther dan Davis (1996:47) dalam (Dzulkifli, 2013)

mendefinisikan budaya organisasi sebagai ”produk semua segi organisasi:

orangnya, keberhasilannya dan kegagalannya yang secara sadar atau di bawah

sadar, dijalankan dalam kegiatan organisasi sehari hari.Budaya organisasi

merupakan falsafah, ideologi, nilai-nilai, anggapan,keyakinan, harapan, sikap

dan norma-norma yang dimiliki secara bersama sertamengikat dalam suatu

komunitas tertentu”.

Budaya organisasi merupakan sistem makna atau nilai yang dianut

bersama oleh seluruh anggota organisasi. Menurut Anthony dan

Govindarajan, (2004) dalam Lina, (2014) budaya organisasi meliputi

keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma prilaku serta asumsi-

asumsi yang secara implisit diterima dan yang secara eksplisit

dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. (Gibson, 1988 dalam

Mustikaningsih, 2014) berpendapat bahwa budaya organisasi akan

menentukan batasan perilaku normatif anggota organisasi dan menetukan

cara kerja yang tepat.

Menurut Robbins (2010:64) dalam Dzilkifli, (2013) kekuatan

budaya perusahaan akan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik, karena

anggapannya bahwa budaya yang kuat adalah budaya yang menanamkan
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nilai-nilai utama secara kokoh dan diterima secara luas di kalangan para

karyawan

Adanya kesesuaian antara nilai pribadi dengan nilai perusahaan

akan meningkatkan kinerja. Budaya organisasi merupakan apa yang

dipersepsikan oleh para pegawai dan bagaimana persepsi ini menciptakan

pola-pola kepercayaan, nila-nilai, dan harapan-harapan. Oleh sebab itu

budaya organisasi dapat mempengaruhi cara karyawan dalam bertingkah laku

pada suatu organisasi.

Faktor pendukung untuk terciptanya manajemen kinerja yang baik

juga diperlukan komitmen organisasi. Komitmen karyawan pada organisasi

atau perusahaan adalah sikap karyawan dalam keterlibatan perannya dalam

organisasi, kesetiaannya dalam organisasi dan rasa menjadi bagian organisasi.

Komitmen organisasi yang kuat sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk

dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan visi dan misi yang telah

ditetapkan.

Komitmen organisasi menjadi perhatian penting dalam banyak

penelitian karena memberikan dampak signifikan terhadap perilaku kerja

seperti kinerja, kepuasan kerja, absensi karyawan dan juga turn over

karyawan. Komitmen dalam organisasi akan membuat pekerja memberikan

yang terbaik kepada organisasi tempat dia bekerja. Van Scooter (2000) dalam

Baihaqi (2010) menyatakan bahwa pekerja dengan komitmen yang tinggi

akan lebih berorientasi pada kerja. Disebutkan pula bahwa pekerja yang
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memiliki komitmen organisasi tinggi akan cenderung senang membantu dan

dapat bekerja sama.

Menurut Van Scooter, (2000) dalam Raharjo dan Nafisah, (2006)

menyatakan bahwa pekerja dengan komitmen yang tinggi akan lebih

berorientasi kerja. Komitmen organisasi dapat tercipta apabila individu dalam

organisasi sadar akan hak dan kewajibannya dalam organisasi tanpa melihat

jabatan dan kedudukan masing-masing individu, karena pencapaian tujuan

organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat

kolektif.

Seorang karyawan yang memiliki kinerja (hasil kerja atau karya

yang dihasilkan) yang tinggi dan baik dapat menunjang tercapainya tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan.Kinerja suatu

organisasi tergantung pada kerja pegawainya.Namun, atasan dapat berperan

dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan suatu

organisasi.Menurut Hasibuan (2005) dalam Lina (2014) kinerja adalah

gabungan dari tiga faktor penting yaitu kemampuan dan minat seseorang

bekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran

serta tingkat motivasi seorang pekerja.Semakin tinggi ketiga faktor di atas,

maka semakin besarlah kinerja karyawan bersangkutan.

Dalam hal ini, atasan harus mempunyai peran yang penting dalam

usahanya untuk memotivasi dan mengelola pegawainya. Organisasi perlu

memberikan perhatian khusus terhadap prestasi yang diperoleh oleh pegawai

dengan cara pemberian reward (hadiah, imbalan, dan penghargaan) dan
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motivasi untuk bekerja penuh semangat, memiliki tanggung jawab yang

tinggi terhadap tugasnya, sehingga suatu organisasi akan mudah dalam

memenuhi tujuan yang direncanakan (Lina, 2014).

Mathis dan Jackson (2002) dalam Lina (2014) juga berpendapat

bahwa, kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan

karyawan. Kinerja karyawan mempengaruhi seberapa banyak mereka

memberi kontribusi kepada organisasi meliputi: (1) kuantitas output, (2)

kualitas output, (3) jangka waktu output, (4) kehadiran di tempat kerja, dan

(5) sikap kooperatif.

Di dalam organisasi modern, pengukuran kinerja memberikan

mekanisme penting bagi karyawan untuk digunakan dalam menjelaskan

tujuan dan standar-standar kinerja dan memotivasi kinerja individu diwaktu

selanjutnya. Pengukuran kinerja memberikan basis bagi keputusan-keputusan

yang mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, pelatihan transfer dan

kondisi-kondisi kepegawaian lainnya. Sistem reward penting diterapkan di

perusahaan agar memotivasi para karyawannya karena penghargaan yang

diberikan oleh perusahaan sangat mempengaruhi produktivitas dan tendensi

para karyawan untuk tetap bersama organisasi atau mencari pekerjaan

lainnya.Semakin besar perhatian perusahaan terhadap kebutuhan

karyawannya maka perusahaan tersebut akan mendapat timbal balik yang

sesuai, yaitu maksimalisasi dalam produktivitas kerja (Narsa dan Yuniawati,

2003:19 dalam Hasanah, 2013).
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Menurut Sastrohadiwiryo, (2002) dalam Lina, (2014) bahwa

reward adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada

para tenaga kerja, karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan

tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang

ditetapkan. Sedangkan menurut Mulyadi dan Setyawan, (2001:229) dalam

Shubi dan Yuniati (2014), penghargaan dapat digolongkan ke pada

Penghargaan Intrinsik dan Penghargaan Akstrinsik.

Beberapa studi empiris mengenai pengaruh reward terhadap

kinerja karyawan menunjukkan bahwa pemberian kompensasi atau reward

yang layak dalam wujud moneter (monetary rewards), seperti insentif

tahunan (annual incentives), dan dalam wujud non moneter (psychological

rewards) seperti promosi jabatan, pemberian otonomi dan tanggung jawab

memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan produktivitas karyawan

dan peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan (Scott, Anthony dan

Govindarajan serta Merchant dalam Lina, 2014).

Sistem reward selain dapat meningkatkan kinerja manajerial, juga

dapat menurunkan kinerja manajerial apabila mereka merasa bahwa

kompensasi yang mereka terima tidak sebanding dengan hasil kerja mereka

dan tujuan untuk meningkatkan kinerja manajerial tidak tercapai. Kompensasi

yang diterima dapat berupa finansial yaitu bentuk gaji, upah, bonus, komisi,

asuransi karyawan, bantuan sosial, tunjangan libur atau cuti maupun bentuk

non finansial seperti tantangan tugas, tanggung jawab tugas, peluang serta
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lingkungan pekerjaan yang menarik (Muljani, 2002:109 dalam Hasanah,

2013).

Penelitian mengenai pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi

dan komitmen organisasi pada kinerja karyawan telah banyak dilakukan.

Menurut penelitian Lina (2014), Subhi dan Yuniati (2014), Tampi (2014),

Mustikaningsih dan Handayani (2014), Anggiriawan dan Wirakusuma

(2015), dan Wibowo (2014) menyatakan menyatakan bahwa gaya

kepemimpinan berpengaruh pada kinerja karyawan, namun penelitian

J.Suwarno (2005), Fajra (2011), Ma’mun (2012), menyatakan bahwa gaya

kepemimpinan tidak berpengaruh pada kinerja karyawan. Penelitian

Anggiriawan dan Wirakusuma (2015), Soedjono (2005), Subhi dan Yuniati

(2014) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh pada kinerja

karyawan, namun penelitian Lina, (2014), Mustikaningsih dan Handayani

(2014), Wibowo, (2014) dan Fajra, (2011) menyatakan bahwa budaya

organisasi tidak berpengaruh pada kinerja karyawan. Penelitian sebelumnya

yang dilakukan oleh Umaya (2015) dan  Purnama (2015)  menyatakan

bahwa sistem reward mempengaruhi kinerja karyawan. Penelitian Putri,

(2014), Mustikaningsih dan Handayani, (2014) dan J.Sumarno, (2005)

menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh pada kinerja

karyawan, sedangkan penelitian Sunarno dan Liana (2015), Arizona dkk,

(2013), Kurnawan, (2011) dan Putrana dkk, (2016) menyatakan bahwa

komitmen organisasi tidak berpengaruh pada kinerja.
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Penelitian dari  Lina, (2014) mencoba untuk mengkaitkan antara sistem

reward dalam memoderasi hubungan antara kepemimpinan dan budaya

organisasi terhadap kinerja pegawai. Dan hasilnya menunjukan bahwa

sistem reward tidak mampu memoderasi pengaruh kepemimpinan dan

budaya organisasi pada kinerja karyawan, hal ini memungkinkan karena

reward yang diberikan bukan berdasarkan beban kerja namun berdasarkan

masa kerja, golongan dan jabatan serta tingkat kehadiran karyawan.

Sementara penelitian dari Subhi dan Yuniati (2014) menyatakan bahwa

sistem reward mampu memoderasi gaya kepemimpinan.Inkonsistensi hasil

penelitian ini memotivasi penulis untuk melakukan penelitian kembali.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya,

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lina (2014). Yang membedakan

penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu: (1) Pada penelitian

sebelumnya menggunakan dua variabel independen yaitu gaya

kepemimpinan dan budaya organisasi dan pada penelitian ini menambahkan

satu variabel independen yaitu komitmen organisasi, (2) Populasi dan

Sampel Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian

sebelumnya. Populasi pada penelitian ini dilakukan pada karyawan PT.

Telkom Akses di Solo. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan

penelitian yang berjudul “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN,

BUDAYA ORGANISASI DAN KOMITMEN ORGANISASI

TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN SISTEM REWARD

SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan

yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap  kinerja karyawan ?

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap terhadap kinerja

karyawan ?

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap  kinerja karyawan ?

4. Apakah sistem reward berpengaruh terhadap kinerja karyawan ?

5. Apakah sistem reward memoderasi gaya kepemimpinan terhadap kinerja

karyawan ?

6. Apakah sistem reward memoderasi budaya organisasi terhadap kinerja

karyawan ?

7. Apakah sistem reward memoderasi komitmen organisasi terhadap kinerja

karyawan ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan

sebagai berikut:

1. Menguji gaya kepemimpinan terhadap kinerja keryawan.

2. Menguji budaya organisasi terhadap kinerja karyawan.

3. Menguji komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan.

4. Menguji sistem reward terhadap kinerja karyawan.
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5. Menguji pengaruh sistem reward memoderasi gaya kepemimpinan pada

kinerja karyawan.

6. Menguji pengaruh sistem reward memoderasi budaya organisasi terhadap

kinerja karyawan.

7. Menguji pengaruh sistem reward memoderasi komitmen organisasi

terhadap kinerja karyawan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manajer

Sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk

meningkatkan kinerja karyawan serta usaha-usaha yang dilakukan agar

mampu memotivasi kinerja karyawan.

2. Karyawan.

Keadaan ini menimbulkan situasi dimana karyawan bekerta untuk

mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan dan secara efisien

dalam mencapai sasaran-sasarannya.

3. Perusahaan atau Organisasi

Dapat mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan tugas dan

penyelenggaraan, yang dipengaruhi kepemimpinan didukung oleh

kapasitas organisasi atau perusahaan yang memadai.

4. Mahasiswa Jurusan Akuntansi
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Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya

dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.

5. Masyarakat

Sebagai sarana informasi tentang kinerja karyawan serta menambah

pengetahuan akuntansi khususnya manajemen akuntansidan akuntansi

keprilakuan dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh gaya

kepemimpianan, budaya organisasi dan komitmen organisasiterhadap

kinerja karyawan dengan system rewardsebagai pemoderasi.

6. Peneliti berikutnya

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan

penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

7. Penulis

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi

mengenai akuntansi keperilakuan, terutama tentang kinerja

karyawansehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang

akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang, rumusan

masalah yang mendasari penelitian tersebut.Bab ini kemudian menjelaskan

tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan

sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yeng berkaitan dengan

penelitian, kerangka pemekiran penelitian, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai variable penelitian dan definisi

operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini.

BAB 1V HASIL DAN PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri

dari deskripsi variable dependen dan independen yang digunakan dalam

penelitian. Selain itu, bab ini juga menguraikan tentang analisis data dan

interpretasi data berdasarkan alat dan teknik anlisis yang digunakan dalam

penelitian ini.

BAB V PENUTUPAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang berisi tentang

kesimpulan dari hasil penelitian ini, keterbatasan penelitian dan saran untuk

penelitian yang akan datang.


