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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan posisi keuangan (IAI, 2009:1.2). Laporan keuangan yang 

dihasilkan dari proses akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan informasi 

keuangan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak 

ekstern. Informasi dalam laporan keuangan digunakan untuk membantu 

memutuskan tindakan investasi, kredit dan tindakan lainnya yang berhubungan 

dengan perusahaan (Baridwan, 1997).  

Laporan keuangan dapat dipakai sebagai salah satu parameter untuk 

mengukur kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan yang menjadi fokus 

utama dari pihak eksternal adalah informasi mengenai laba dan komponennya. 

Selain laba, investor dan kreditur juga menggunakan informasi arus kas sebagai 

ukuran kinerja perusahaan. Sandiyani dan Aryati (2001) menyatakan bahwa Laba 

dan arus kas merupakan sebagian indikator untuk mengetahui kinerja keuangan 

perusahaan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan yaitu melalui 

perbandingan secara horisontal. Perubahan kenaikan atau penurunan itu akan 

mempengaruhi kebijakan keuangan untuk kegiatan selanjutnya, seperti kebijakan 

mengenai dividen, pembayaran utang, penyisihan, investasi dan menjaga 

kelangsungan kegiatan perusahaan. 
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Informasi tentang laba dan komponen-komponennya yang diukur secara 

akrual adalah fokus dari pelaporan keuangan. Informasi laba dipandang lebih baik 

daripada informasi mengenai arus kas secara langsung karena dapat dipergunakan 

untuk menaksir arus kas masa datang dan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan arus kas (Werdiningsih dan Jogiyanto, 2001). Dengan kata lain, 

laporan laba rugi juga menyediakan informasi bagi para pihak yang 

berkepentingan dalam memprediksi jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas 

masa yang akan datang. Sandiayani dan Aryati (2001) menyatakan bahwa para 

investor dan kreditur sangat menaruh perhatian pada harapan mengenai prestasi 

perusahaan di masa mendatang. 

Pengukuran kinerja lain yang menjadi fokus pihak eksternal adalah 

informasi arus kas. Informasi arus kas terutama arus kas dari aktivitas operasi 

memiliki hubungan dengan informasi laba karena arus kas tersebut pada 

umumnya berasal dari transaksi yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi 

bersih dan dalam metode tidak langsung laba atau rugi bersih yang diperoleh akan 

disesuaikan dalam arus kas operasi, selain itu laba yang diperoleh harus mampu 

mencerminkan arus kas perusahaan. Informasi arus kas berguna bagi pihak 

eksternal untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas 

bersih masa depan dan membandingkannya dengan kewajiban-kewajiban jangka 

pendek maupun jangka panjang, termasuk untuk melihat kemungkinan 

kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. 

Hermi (2004) menyebutkan bahwa ada faktor utama yang harus 

dipertimbangkan dalam mengalokasikan laba untuk dividen atau laba ditahan 
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misalnya tersedia kas karena walaupun perusahaan mendapatkan laba namun jika 

uang kas tidak mencukupi maka ada kemungkinan perusahaan memilih menahan 

laba tersebut untuk diinvestasikan kembali bukan diberikan kepada pemegang 

saham dalam bentuk dividen.  

Kebanyakan perusahaan menghasilkan arus kas positif dari aktivitas 

operasi. Pada kenyataanya, arus kas negatif dari aktivitas operasi selama 

beberapa periode, adalah indikator yang pasti dari adanya masalah yang serius. 

Pada waktu-waktu yang normal, kebanyakan perusahaan menggunakan kas 

untuk memperluas atau menambah aset jangka panjangnya, sehingga kas dari 

aktivitas investasi biasanya negatif. Sebuah perusahaan dengan arus kas positif 

dari aktivitas investasi berarti menjual aset jangka panjangnya lebih cepat 

daripada menukarkannya dengan yang baru. Tidak ada panduan umum yang 

dapat dibuat tentang arus kas dari aktivitas pendanaan. Pada perusahaan yang 

sehat, angkanya bisa saja positif  atau negatif (Stice et all, 2007: 286). 

Penelitian yang lain mengenai kandungan informasi dalam pengumuman 

laba menghasilkan bahwa pengaruh arus kas dan laba akuntansi terhadap tingkat 

keuntungan saham lebih besar bila dibandingkan dengan pengaruh arus kas 

operasi dan laba akuntansi terhadap likuiditas saham, artinya emiten yang 

melaporkan arus kas operasi dan laba akuntansi yang lebih baik ada 

kecenderungan naiknya tingkat keuntungan saham dari emiten yang 

bersangkutan (Rohman, 2001). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

informasi tentang laba dan informasi arus kas perusahaan memberikan nilai 

tambah bagi pemakai laporan keuangan. 
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Susanto dan Ekawati (2006) menyatakan bahwa pada tahap mature, 

perusahaan mengalami puncak penjualan sehingga laba perusahaan yang 

dihasilkan tinggi. Laba yang tinggi mampu membuat pihak perusahaan membayar 

dividen yang tinggi. Aliran kas operasi yang positif dan tinggi menunjukkan 

bahwa perusahaan sudah mapan dan mampu membiayai pertumbuhan 

penjualannya. Astami (1999) dalam penilitiannya tentang pemanfaatan laporan 

arus kas dengan analisa rasio menyebutkan bahwa laba bersih bukan satu-satunya 

angka yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan usaha suatu 

perusahaan. Meskipun laba yang dihasilkan perusahaan relatif besar namun 

apabila jumlah kas yang tersedia tidak mencukupi, perusahaan tersebut akan 

mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Jadi, Infornasi laba yang 

dihasilkan oleh perushaan berkaitan terhadap arus kas operasi perusahaan karena 

jumlah yang dihasilkan laba dari aktivitas utama perusahaan akan nampak pada 

informasi arus kas operasi perusahaan. Apabila laba yang dihasilkan tinggi dan 

arus kas yang dihasilkan positif maka mencerminkan kinerja perushaan yang baik 

pula.  

Baridwan (1997) meneliti hubungan antara informasi laporan laba rugi dan 

informasi arus kas. Berdasarkan pada hasil pengujiannya, Baridwan menemukan 

bukti empiris bahwa informasi yang terdapat di laporan laba rugi mempunyai 

korelasi yang signifikan dengan informasi yang terdapat di laporan arus kas dan 

meskipun korelasinya kuat, kedua jenis informasi di atas adalah tidak sama. Sugiri 

(2003) dalam penelitianya mengenai nilai tambah informasi arus kas 

menghasilkan kesimpulan bahwa arus kas berguna bagi pengguna laporan 
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keuangan sebagai informasi yang menyediakan kemampuan tambahan terhadap 

laba untuk memprediksi arus kas periode mendatang. 

Hal ini sesuai dengan berbagai hasil penelitian lainnya yang menyatakan 

bahwa laba akuntansi berguna untuk memprediksi baik arus kas maupun laba 

masa mendatang. Finger (1994) dalam Parawiyati dan Baridwan (1998) 

menghasilkan kesimpulan bahwa laba merupakan prediktor laba masa depan dan 

laba baik sendiri maupun bersama-sama dengan arus kas, merupakan prediktor 

arus kas masa depan.  

Parawiyati dan Baridwan (1998) meniliti mengenai kemampuan laba dan 

arus kas dalam memprediksi laba dan arus kas perusahaan go publik Indonesia, 

hasil temuannya menyatakan bahwa laba dan arus kas merupakan prediktor laba 

dan arus kas masa depan. Pengamatan atas koefisien regresi juga menunjukkan 

prediktor laba memberikan pengaruh yang lebih besar dibanding prediktor arus 

kas.  

Sugiri (2003) meneliti mengenai normal income, dalam penelitian tersebut  

laba dipisahkan menjadi laba operasi dan laba non operasi terhadap arus kas masa 

depan. Hasil penemuannya menyatakan bahwa pemisahan normal income menjadi 

laba operasi dan laba non operasi adalah lebih baik dari pada normal income 

secara keseluruhan dalam memprediksi arus kas masa depan. Penemuan empiris 

(Bowen 1981; Supriyadi 1999; Isgiyarta 1997) dalam Sugiri (2003) menjelaskan 

secara lengkap diatas, laba operasi sebagai komponen normal income seharusnya 

juga sebagai prediktor yang bagus untuk arus kas masa yang akan datang. Karsana 

dan kawan - kawan (2007) meneliti tentang analisis kemampuan laba, arus kas 
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operasi agregat dan komponen arus kas operasi dalam memprediksi arus kas 

operasi masa depan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa laba mampu 

sebagai prediktor arus kas operasi masa depan. 

Laba akuntansi yang digunakan oleh perusahaan menggunakan dasar 

akrual. Dalam dasar akrual, pendapatan dan biaya diakui berdasarkan 

realisasinnya dari pada berdasarkan arus kas masuk dan keluarnya. Penggunaan 

dasar akrual ini menimbulkan masalah manajemen laba. Penelitian mengenai 

perataan laba dalam mengantisipasi laba masa depan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI memperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara 

penurunan discretionary accruals dengan kinerja masa kini yang bagus dan 

ekspektasi kinerja masa depan yang buruk (Sugiarto, 2003). Sutopo (2000) dalam 

penelitiannya mengenai nilai tambah kandungan informasi arus kas dan perataan 

laba beragumen bahwa informasi laba yang diratakan dapat menjadikan informasi 

laba tersebut mempunyai kemampuan yang berbeda dibandingkan dengan 

kemampuan informasi arus kas dalam memprediksi arus kas  masa depan. Artinya 

manajemen laba mempengaruhi kualitas laba karena laba masa depan yang 

dilaporkan tidak sesuai dengan laba yang sebenarnya melainkan hasil dari 

perataan laba oleh manajemen untuk menutupi laba masa depan yang buruk. 

Adanya manajemen laba ini mengindikasikan kualitas laba yang rendah, 

sebab laba tidak disajikan sebagaimana adanya, dimana laba tidak sama atau tidak 

mendeteksi kas yang diperolehnya (Dewi, 2005). Penelitian lain mengenai reaksi 

pasar terhadap pengumuman laba berkaitan dengan tindakan perataan laba 

menemukan bukti yang menginidikasikan bahwa perataan laba relevan dengan 
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pembuatan keputusan investasi bahwa pasar modal lebih bereaksi terhadap laba 

yang berkualitas daripada laba yang tidak berkualitas (Assih dan Gudono, 2000). 

Baruch dan Thiagarajan (1993) dalam Parawiyati dan Baridwan (1998) 

mengamati pertumbuhan laba dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

pertumbuhan laba pada kelompok kualitas laba tinggi lebih besar dibanding 

dengan kelompok kualitas laba rendah. 

Pendeteksian awal atas kualitas laba, perusahaan yang memiliki 

karakteristik dengan kualitas laba yang rendah adalah perushaan dengan risiko 

usaha yang tinggi. Risiko usaha yang tinggi ini diantaranya dapat dilihat dari 

pertumbuhan laba yang meningkat drastis, perusahaan yang sering melakukan 

perubahan auditor, perusahaan yang melakukan kebijakan akuntansi yang kurang 

atau tidak realistis sesuai dengan sustansi ekonominya yang dapat dianggap 

memiliki kualitas laba dan pelaporan rendah (Dewi, 2005). 

Terjadinya skandal keuangan merupakan kegagalan laporan keuangan 

untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan. Laba 

sebagai bagian dari laporan keuangan tidak menyajikan fakta yang sebenarnya 

tentang kondisi ekonomi perusahaan sehingga laba yang diharapkan dapat 

memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan menjadi 

diragukan kualitasnya (Boediono, 2005).  

 Informasi arus kas dapat menjelaskan penyebab perbedaan antara laba 

bersih yang dilaporkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Penyebab 

perbedaan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kualitas 

laba. Karena laba yang dilaporkan pada laporan laba rugi mengandung unsur-
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unsur transaksi nonkas seperti penjualan, angsuran dan pembebanan biaya 

depresiasi. Transaksi-transaksi non kas tersebut akan mengakibatkan perbedaan 

antara arus kas dengan laba yang dilaporkan (Astami, 1999). 

 Hubungan arus kas yang paling penting adalah hubungan antara arus kas 

dari operasi dan laba bersih yang dilaporkan. Rasio arus kas pada laba bersih 

mencerminkan sampai sejauh mana asumsi akuntansi akrual dan penyesuaiannya 

telah dimasukkan dalam perhitungan laba bersih. Rumusnya adalah arus kas dari 

operasi dibagi dengan laba bersih (Stice et all, 2007: 305). Adanya perbedaan 

tersebut dapat dievaluasi kualitas laba perusahaan dengan menghitung rasio 

kualitas labanya, semakin tinggi rasio yang dihasilkan lebih dari angka satu maka 

kualitas labanya semakin baik, akan tetapi jika rasio yang dihasilkan kurang dari 

angka satu maka kualitas laba semakin buruk karena antara arus kas operasi 

dengan laba memiliki korelasi dimana setiap rupiah yang dihasilkan oleh laba 

harus mampu mencerminkan setiap rupiah yang ada pada arus kas. 

Kualitas laba menggambarkan hubungan antara laba operasi (accounting 

income) dan arus kas dari aktivitas operasi (Cash flow from operating activities). 

Semakin tinggi korelasi antara laba operasi dan arus kas, semakin baik kualitas 

laba (Djatmiko, 1999) dalam (Dewi, 2005). Banyak perusahaan-perusahaan yang 

melakukan memiliki laba yang tinggi tapi ternyata tidak mampu untuk membayar 

dividen, tidak mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, tidak mampu 

berinvestasi dan malahan diantara mereka bangkrut dan harus dibubarkan. 

Perusahaan-perusahaan demikian menggambarkan bahwa laba yang mereka 

laporkan tidak sepadan dengan uang kas yang mereka hasilkan. 
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Penelitian mengenai penggunaan kualitas laba dalam model prediksi arus 

kas telah dilakukan oleh Sugiri (2004). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

kualitas laba yang diukur dengan menggunakan indeks Ekcel dapat meningkatkan 

kemampuan prediksi laba non operasi atas arus kas masa depan. 

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kemampuan prediktif laba dan 

arus kas dalam memprediksi arus kas operasi masih sedikit yang memasukkan 

kualitas laba dalam model penelitian mereka. Sugiri (2004) telah melakukan 

penelitian mengenai prediksi laba terhadap arus kas dengan memasukkan variabel 

kualitas laba sebagai moderasi dengan melakukan pengukuran perataan laba 

dengan model indeks Ekcel. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

Sugiri (2004) dengan perbedaan-perbedaan yaitu petama, penggunaan periode 

tahun yang berbeda yaitu menggunakan data periode terbaru. 

Kedua, perbedaan dalam pengukuran kualitas laba. Penelitian ini 

mengukur kualitas laba dengan melihat korelasi antara laba bersih dan arus kas 

operasi karena semakin tinggi korelasi antara laba bersih dan arus kas operasi 

maka semakin baik pula kualitas laba perusahaan tersebut. Penggunaan 

pengukuran korelasi tersebut meninjau kembali mengenai definisi kualitas laba 

yang menggambarkan hubungan antara arus kas dari aktivitas operasi dan  laba 

bersih. Selain itu, perlunya dilakukan pengukuran atas kualitas laba timbul dari 

kebutuhan untuk mengetahui kualitas laba yang dihasilkan oleh perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Stice et all, (2007) bahwa hubungan arus kas yang paling penting 

adalah hubungan antara arus kas operasi dan laba bersih yang dilaporkan. Rasio 
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arus kas pada laba bersih mencerminkan sejauh mana asumsi akuntansi akrual dan 

penyesuaiannya telah dimasukkan dalam perhitungan laba bersih. Kualitas laba 

yang diukur dengan membandingkan arus kas operasi dengan laba akuntansi (laba 

agregrat) telah dilakukan oleh Djatmiko (1999) dalam Dewi (2005) dan Dewi 

(2005). 

Ketiga, perbedaan laba yang digunakan sebagai variabel independen. Laba 

yang digunakan Sugiri (2004) adalah laba non operasi untuk memprediksi arus 

kas operasi tetapi penelitian ini menggunakan laba operasi untuk memprediksi 

arus kas operasi karena arus kas operasi menimbulkan pendapatan dan beban dari 

operasi utama perusahaan dan untuk memprediksi arus kas operasi penggunaan 

laba operasi lebih tepat karena sifatnya yang berulang. Pernyataan tersebut 

didasari dengan pengertian arus kas operasi menurut Munawir (2002: 244) bahwa 

arus kas operasi didefinisikan sebagai seluruh transaksi penerimaan kas yang 

berkaitan dengan pendapatan penjualan dan kas keluar yang berkaitan dengan 

biaya operasi, termasuk pembayaran kepada pemasok barang atau jasa, 

pembayaran upah, bunga dan pajak (arus kas yang diperoleh dari aktivitas 

penghasil utama pendapatan perusahaan). Horngren et all, (1998:846) 

menyebutkan bahwa arus kas dari aktivitas operasi menimbulkan pendapatan dan 

beban dari operasi utama suatu perusahaan. Karena itu aktivitas operasi 

mempengaruhi laporan laba-rugi, yang dilaporkan dengan dasar akrual. 

Sedangkan laporan arus kas melaporkan dampaknya terhadap kas. Dalam konteks 

akuntansi, artikulasi memiliki arti bahwa ketiga laporan keuangan utama bukanlah 

merupakan sekumpulan angka yang saling independen melainkan suatu kumpulan 

laporan terintegrasi (Stice et all, 2007: 307). 
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Penggunaan laba operasi sebagai prediksi juga sejalan dengan pernyataan 

dari Belkaoui (2001: 125) bahwa laba dipandang sebagai suatu peralatan prediktif 

yang membantu dalam peramalan. Nyatanya nilai laba di masa lalu, yang 

didasarkan pada biaya historis dan nilai berjalan, terbukti berguna dalam 

meramalkan nilai mendatang. Laba yang terdiri dari hasil operasional dan hasil-

hasil nonoperasional, dimana jumlah keseluruhannya sama dengan laba bersih. 

Laba operasi dianggap bersifat masa kini (current) dan berulang, sedangkan 

keuntungan dan kerugian nonoperasional tidak demikian. Sebagai peramal, laba 

operasi lebih unggul daripada laba nonoperasi. Oleh karena itu dalam penelitian 

ini penggunakan laba operasi sebagai variabel independen mempunyai alasan dari 

segi teoritis. 

 Dari hasil penelitian Sugiri (2004) dan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian 

kembali dan menguji pengaruh kualitas laba terhadap kemampuan prediksi laba 

atas arus kas operasi. Berdasarkan uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Kualitas Laba Terhadap 

Kemampuan Laba Operasi Dalam Memprediksi Arus Kas Operasi Masa 

Depan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan penelitian ini yaitu : 
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1. Bagaimana laba operasi dapat memprediksi arus kas operasi setahun 

mendatang? 

2. Bagaimana kualitas laba dapat meningkatkan kemampuan laba operasi untuk 

memprediksi arus kas operasi setahun mendatang ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah : 

1. Menganalisis pengaruh kemampuan laba dalam memprediksi arus kas operasi 

setahun mendatang. 

2. Menganalisis pengaruh kualitas laba dalam meningkatkan kemampuan laba 

dalam memprediksi arus kas operasi setahun mendatang. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Akademisi 

a. Hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi perkembangan teori 

akuntansi. 

b. Dapat dikembangkan model prediksi laba terhadap arus kas dengan 

mempertimbangkan kualitas laba. 

2. Bagi Pihak-pihak yang Berkepentingan (Seperti: analisis keuangan, investor 

dan kreditur) 

a. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

mepertimbangkan prediksi arus kas masa yang akan datang dalam 
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pengambilan keputusan karena laporan arus kas berbeda dengan informasi 

laba yang berbasis akrual. 

b. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

mempertimbangkan kualitas laba yang terkandung dalam laporan laba rugi 

yang diterbitkan perusahaan. 

3. Bagi Peneliti 

Untuk membuktikan bahwa kualitas laba yang terkandung dalam laba dapat 

meningkatkan kemampuan laba operasi dalam memprediksi arus kas operasi 

perusahaan masa yang akan datang. 

 

1.4 Kerangka Pikir 

 

     

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

Informasi laba dan informasi arus kas merupakan parameter kinerja 

perusahaan. Informasi tentang laba dan arus kas digunakan untuk mengambil 

keputusan ekonomi. Informasi laba juga sering kali digunakan untuk 

memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan aset masa 

depan. Sedangkan Informasi arus kas perusahaan digunakan pengguna untuk 

mengetahui kas yang diterima dan dikeluarkan perusahaan serta untuk 

mengevaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan 

Kualitas Laba (t-1) 

Arus Kas Operasi (t) Laba Operasi (t-1) 
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setara kas serta kepastian perolehannya di masa yang akan datang. Informasi laba 

yang mengandung unsur akrual dapat direkayasa oleh manajemen, sehingga 

dengan adanya informasi arus kas yang berbasis pada kas lebih dapat 

menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Keduanya mempunyai 

keterkaitan karena arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi yang 

mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih dan dalam metode tidak langsung 

laba atau rugi bersih yang diperoleh akan disesuaikan dalam arus kas operasi 

perusahaan. 

Semakin tinggi hubungan laba dengan arus kas maka semakin baik 

kualitas labanya, Laba dengan kualitas laba yang tinggi menggambarkan fakta 

yang sebenarnya tentang kondisi perusahaan sehingga informasi tersebut tidak 

diragukan kualitasnya, pengguna laporan dapat menggunakannya untuk 

memprediksi informasi yang akan datang sebagai dasar pengambilan keputusan 

yang berkualitas. Proksi yang digunakan untuk mengukur kualitas laba dalam 

penelitian ini yaitu rasio yang membandingkan arus kas dari aktivitas operasi 

dengan laba bersih, rasio ini menggambarkan korelasi antara keduanya. Mengacu 

pada uraian diatas, penelitian ini ingin menguji pengaruh kualitas laba terhadap 

kemampuan prediksi laba  atas arus kas operasi setahun mendatang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Merupakan tata urutan pengujian penelitian ini dan dimaksudkan untuk 

mempermudah penyusunan penelitian. Adapun sistematika yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 
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Bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi mengenai landasan teori, konsep, dan penelitian 

sebelumnya yang relevan sampai dengan konsep hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini, serta definisi dan pengukuran 

variabel yang diperlukan dalam penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai populasi dan sampel, sumber dan jenis 

data yang akan digunakan dalam penelitian ini, dan alat analisis 

data. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

    Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasanya. 

BAB V : PENUTUP 

    Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. 

 

 

  


