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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dapat kita ketahui etika merupakan suatu hal yang penting didalam 

kehidupan, pekerjaan dan juga dalam kehidupan bersosial. Etika sendiri  

dalam pengertiannya  merupakan suatu bahasa yang berasal dari Yunani yang 

berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik maupun buruk yang ada pada 

diri seseorang yang berkaitan dengan nilai –nilai, tata cara hidup yang baik 

dan aturan hidup yang baik. Etika sangat diperlukan di dalam situasi apapun 

salah satunya adalah ketika di dalam bisnis maupun perusahaan. Tetapi saat 

ini banyak tindakan tidak etis yang dilakukan oleh seseorang seperti 

penyimpangan ,kecurangan, dan skandal etis yang terjadi.  Dalam hal ini 

prinsip-prinsip etis sangat dibutuhkan untuk menjalankan suatu pekerjaan 

sehingga dapat mengurangi adanya kasus skandal etis yang terjadi. Salah 

satunya adalah etika profesi yang ada pada auditor. Dalam menjalankan 

profesinya seorang auditor harus memberikan penilaian atas kewajaran 

laporan keuangan agar laporan keuangan yang sudah di audit tersebut tidak 

memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, 

sehingga seorang auditor harus dapat bersikap professional dan memiliki 

integritas. Namun kurangnya kesadaran diri pada auditor mengenai etika dan 

maraknya manipulasi yang terjadi ini yang menyebabkan kepercayaan 
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masyarakat terhadap auditor menurun. Oleh karena itu seorang auditor harus 

dapat menjalankan kewajiban-kewajibanya agar dapat mengembalikan 

kepercayaan masyarakat kembali seperti bebas dari adanya kecurangan, 

ketidakjujuran, dan tidak menggunakan keahliannya untuk kepentingan 

pribadi, lalu auditor juga harus dapat menjaga kerahasiaan informasi yang 

diperoleh , dan mengikuti pendidikan profesi yang berkelanjutan sehingga 

dapat mendapatkan pengetahuan yang sedang berkembang saat ini serta 

proses bisnis yang sedang maju. Sedangkan Menurut Larkin (2000) seorang 

auditor internal memiliki kewajiban untuk dapat memberikan penilaian etis 

dan sehat pada suatu kepentingan yang terdapat didalam organisasi ataupun 

perusahaan oleh karena itu auditor dihadapkan pada dilema etis dimana 

situasi yang ada cukup menantang auditor untuk memberikan keputusan etis. 

Sedangkan auditor eksternal mempunyai peranan penting dalam 

mengungkapkan pelaporan keuangan dan memastikan bahwa laporan 

keuangan tersebut tidak terdapat unsur rekayasa serta adanya kecurangan 

(fraud). Hal ini juga membuat auditor eksternal dihadapkan pada dilema etis 

dalam menilai kewajaran laporan keuangan.  

Namun dari kewajiban profesi auditor yang telah dijelaskan tersebut 

masih banyak sekali auditor yang menyimpang dari kewajiban profesinya itu.  

Sehingga saat ini skandal etika  menjadi suatu hal yang tidak asing  bagi 

masyarakat umum. Isu mengenai skandal etika ini sudah ada sejak munculnya 

kasus yang terjadi di Amerika Serikat yaitu mengenai kasus Enron dengan 

KAP Andersen  dimana Enron tersebut   sebelumnya pernah menjadi salah 
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satu dari tujuh perusahaan yang terbesar menurut Fortune 500 . Perusahaan 

ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang industri energi.  

Namun pada tahun 2001 terjadi skandal yang menyebabkan jatuhnya Enron 

yaitu adanya  penyimpangan yang dilakukan oleh auditor dalam menilai 

laporan keuangan dimana laporan keuangan yang seharusnya tidak wajar 

dianalisis oleh auditor tersebut menjadi wajar, dengan cara memanipulasi 

angka-angka yang ada dalam laporan keuangan agar dapat menarik para 

investor agar laporan keuangan tersebut terlihat lebih menarik dan memiliki 

kinerja yang baik. Selain itu juga terdapat permasalahan dimana dokumen 

yang menunjukan bukti-bukti audit Enron dihancurkan sehingga tidak 

terdapat lagi bukti audit yang otentik.Hal ini menyebabkan KAP Arthur 

Andersen  melanggar prinsip kepentingan publik karena seharusnya seorang 

auditor menyajikan laporan keuangan yang sesuai untuk publik namun 

ternyata data tersebut tidak akurat dan tidak sesuai keadaan yang 

sesungguhnya (Himmah, 2013). Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap 

profesi akuntan menurun dan ini dapat menunjukan bahwa terdapat masalah 

etika yang melekat didalam lingkungan pekerjaan para akuntan professional 

(Irawati et al, 2012) . 

Di Indonesia juga banyak  terdapat kasus mengenai Skandal Etis yang 

dilakukan oleh auditor baik auditor internal,eksternal, pemerintahan maupun 

manajer perusahan  seperti berikut : 
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TABEL 1.1 

Tabel daftar kasus skandal etis di Indonesia 

TAHUN PERUSAHAAN KASUS TINDAKAN OLEH 

PEMERINTAH 

2002 Kimia Farma Terdapat kasus adanya mark up 

keuntungan yang dilakukan 

oleh KAP Hans Tuana Kotta & 

Mustofa sebesar Rp 32,6 miliar 

pada Laporan keuangan PT 

Kimia Farma 2001. Masalah ini 

diketahui oleh publik pada awal 

bulan September. 

Pada putusan pemerintah 

menyimpulkan bahwa 

adanya kesalahan dalam 

penyajian laporan keuagan 

Kimia Farma tersebut 

dimana  terdapat overstated 

laba bersih  tahun 2001 

sebesar 32,7 miliar yang 

merupakan 2,3 % dari 

penjualan dan 24,7% dari 

laba bersih .kesalahan 

tersebut bersumber dari 

overstated penjualan dan 

persediaan dari unit bahan 

baku masing-masing sebesar 

Rp2,3 miliar dan Rp 23,9 

miliar, serta overstated 

penjualan dan persediaan Rp 

8,1 miliar dan 10,7 

miliar.atas kesalahan  

tersebut kimia farma diberi 

denda sebesar Rp 500 juta 

dan direksi lama kimia 

farma diberi sanksi sebesar 

Rp 100 juta . dan Rp 100 

juta juga diberikan pada 

Ludovicus sensi karena tidak 

berhasil mendeteksi adanya 

markup perusahaan. 

2004 Bank Global Pada saat ini Bank Indonesia 

menemukan ada sesuatu yang 

mencurigakan di kantor pusat 

Bank Global dimana tidak 

biasanya kantor Bank Global 

menyala hingga dini hari, dan 

pada pagi hari ini terdapat 

beberapa aktivitas yang tidak 

seperti biasanya kemudian tim 

BI berusaha masuk setelah 

masuk tim BI menemukan ada 

serpihan dokumen yang sudah 

dihancurkan, selain itu terdapat  

Pada tanggal 13 Januari 

2005 ,BI mencabut izin 

usaha PT Bank Global 

Internasional,Tbk.Lalu  

adanya pembekuan izin 

akuntan publik Drs. Joseph 

Susilo beserta Kantor 

Akuntan Publik selama 24 

bulan .Sedangkan karyawan 

yang terlibat dalam kasus ini 

terdapat 8 orang yang 

terlibat,  
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TAHUN PERUSAHAAN KASUS TINDAKAN OLEH 

PEMERINTAH 

Lanjutan 

tabel 1.1 

 surat berharga fiktif dan adanya 

manipulasi laporan keuangan 

yang dilakukan oleh Bank 

Global. 

dimana mereka dikenakan 

hukuman satu tahun penjara 

dan masing –masing denda  

sebesar Rp 1 milliar. 

2005  Great River 

International 

Adanya temuan yang 

didapatkan bahwa terjadi 

penyimpangan laporan 

keuangan pada tahun 2003 . 

rekayasa tersebut berupa 

penggelembungan nilai 

penjualan dan piutang, serta 

tidak ada bukti penambahan 

aset tetap dari hasil penjualan 

obligasi. Selain itu ada 

permasalahan mengenai 

penyalahgunaan pinjaman dari 

bank Mandiri sebesar Rp. 20 

miliar  untuk membayar 

pinjaman ke berbagai bank 

sehingga Great River gagal 

membayar kupon obligasi dan 

mengalami kesulitan untuk 

membiayai kegiatan 

operasional  perusahaan. 

Kasus ini terdapat 

pelanggaran atas pasal 107 

undang-undang pasar modal. 

Pada 10 Mei 2006 , Sunjoto 

Tanudjaja ditetapkan sebagai 

tersangka karena telah 

merugikan Negara senilai  

Rp 315 miliar.Nilai tersebut 

merupakan akumulasi dari 

pembelian obligasi senilai 

Rp 50 miliar dan adanya 

pemberian fasilitas kredit 

modal kerja dan juga 

investasi.kepada PT Great 

River sebesar Rp 265 miliar 

oleh bank mandiri. Selain itu 

menteri keuangan juga 

membekukan izin  akuntan 

publik Justinus aditya 

selama dua tahun 

2006 

 

PT Kereta Api 

Indonesia 

Kasus Memanipulasi laporan 

keuangan  yang seharusnya 

merugi sekitar Rp. 600 miliar 

namun terdapat laba sebesar    

Rp 6,9 miliar pada laporan 

keuangannya. Beberapa  data 

disajikan tidak sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan. 

Dan terdapat perbedaan 

pendapat terhadap laporan 

keuangan antara komisaris dan 

auditor akuntan publik. 

Keputusan dari pemerintah  

mengenai laporan PT KAI 

dipilih untuk menghentikan 

adanya suatu polemic 

mengenai laporan keuangan 

tersebut,dan menteri 

keuangan Sri Mulyani  

membekukan izin akuntan 

publik Drs Salam Mannan. 

pembekuan izin tersebut 

berlaku selama sepuluh 

bulan karena telah 

melakukan pelanggaran 

terhadap Standar 

Professional Akuntan Publik 

dan juga kode etik atas kasus 

audit laporan keuangan PT 

KAI pada tahun  2005. 
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Sumber : Buku Kasus-Kasus Etika Bisnis dan Profesi (2012) 

Dari beberapa kasus yang sudah terjadi diatas, saat ini pun muncul kasus yang sama 

mengenai skandal etis  yang terjadi pada dunia auditor yaitu seseorang yang bekerja 

menjadi auditor utama keuangan Negara III BPK , Rochmadi Saptogiri menerima 

suap sebesar Rp. 240 juta  terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 

terhadap Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

(PDTT) selain itu juga Rochmadi didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 3,5 

miliar . Atas dugaan tersebut Rochmadi  didakwa melanggar pasal 12 B dengan 

undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  yang diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 

2001 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hal ini sangat bertentangan 

dengan jabatan serta kewajiban dan tugasnya . Dalam hal ini Irjen Kemendes dan 

Auditor utama BPK ditetapkan sebagai terdakwa , dan kasus ini masih dilanjutkan di 

persidangan ( Sumber : www.nasional.kompas.com , diakses 10 November 2017) .  

TAHUN PERUSAHAAN KASUS TINDAKAN OLEH 

PEMERINTAH 

2010 

 

 

Kasus Gayus 

Tambunan 

 

Gayus merupakan pegawai 

negeri sipil (PNS) golongan 

IIIA yang bekerja pada 

Direktorat Jenderal Pajak. 

Kementrian Keuangan  . 

Tertangkap karena telibat kasus 

pencucian uang akibat adanya 

pencairan dana tidak wajar 

sebesar Rp 24,6 miliar. Kasus 

Gayus ini juga ditangani oleh 

KPK sehingga berhasil 

membuat Gayus ke pengadilan 

tindak pidana korupsi dengan 

dakwaan , menerima suap 

terkait pengurusan pajak PT 

Metropolitan Retailmart, PT 

Bumi Resources Tbk, PT 

Kaltim Prima Coal, dan PT 

Arutmin. 

Kepolisian telah menyita 

aset lain milik Gayus seperti 

uang 74 milliar dalam mata 

uang asing, dan juga logam 

batangan yang disimpan di 

safe deposit box oleh sebuah 

bank swasta  dan Gayus 

menjadi terdakwa  . 

http://www.nasional.kompas.com/
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Dari berbagai macam kasus skandal etis auditor  diatas ini 

menggambarkan bahwa masih banyak auditor yang melanggar penerapan 

kode etik profesi yang telah diberikan . Hal ini tidak akan terjadi jika seorang 

auditor memiliki pengetahuan , pemahaman, dan kemauan untuk menerapkan 

nilai-nilai moral secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan 

profesionalnya (Ludigdo & Machfoed, 1999) dalam (Himmah,2013). 

Memang seharusnya profesi akuntan publik ini bertujuan untuk membangun 

kepercayaan klien / masyarakat sehingga auditor harus dapat menghindari 

suatu situasi yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat 

terhadap perilaku etis pada auditor. Maka dari itu mahasiswa sebelum 

memasuki dunia profesi akuntan harus diperkenalkan terlebih dahulu 

mengenai apa itu etika dan permasalahan yang terdapat dalam etika tersebut 

dengan memberikan pemecahan permasalahan-permasalahan etika dalam 

profesi akuntan dengan mengacu pada kode etik yang  sesuai dengan 

kurikulum yang berkembang saat ini. 

 Dengan adanya pengenalan terhadap etika tersebut akan dapat 

membantu mahasiswa dalam mengurangi skandal etis yang terjadi pada 

auditor dengan berani untuk mengambil keputusan-keputusan etis saat terjadi 

konflik dengan perilaku yang mengarah pada suatu tindakan kecurangan serta 

nantinya akan menghasilkan sumber daya manusia  yang jujur, bermoral dan 

memiliki sikap perilaku etis yang cukup tinggi. Dengan kita fokus pada 

pendidikan etika itu merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam 

membentuk karakter individu di masa yang akan datang (Wati, 2016). Dapat 
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disimpulkan bahwa setiap perilaku itu dibentuk berdasarkan dari proses 

pendidikan etika  pada lembaga akuntansi yang ada dan diharapkan 

mahasiswa setelah menempuh pendidikan dapat menerapkan nilai-nilai 

mengenai etika yang diberikan selama perkuliahan. Sehingga setelah lulus 

nanti akan dapat menciptakan individu yang siap pada dunia pekerjaan yang 

dibekali nilai-nilai moral dan ilmu yang ada serta patuh terhadap kode etik 

profesi sehingga tidak akan melakukan suatu hal yang dapat menyimpang 

dari kode etik tersebut. Untuk itu peneliti merasa bahwa penelitian ini cukup 

penting dimana mahasiswa akuntansi akan menjadi akuntan yang 

professional dan berkualitas yang patuh terhadap etika profesi yang ada yaitu 

dengan melakukan penelitian mengenai persepsi ataupun pertimbangan etis 

terhadap isu-isu skandal etika yang terjadi di dunia profesi auditor dan 

corporate manager yang dilihat melalui idealisme, relativisme , gender, love 

of money dan tingkat pengetahuan mengenai skandal etis yang terjadi pada 

auditor serta corporate manager. 

Skandal etis ini dapat terjadi karena banyaknya auditor yang 

mengalami krisis etika dimana ini disebabkan beberapa faktor seperti  

pertama adalah  idealisme. Idealisme merupakan suatu hal yang dipercaya 

oleh individu mengenai adanya tindakan yang dianggap benar dan akan 

membawa konsekuensi yang diharapkan, individu yang idealis ini akan 

menghindari suatu tindakan yang dapat menyakiti maupun merugikan orang 

lain. Kedua  adalah relativisme yaitu suatu hal yang menolak secara tegas 

prinsip serta aturan moral dan menganggap bahwa situasi yang berbeda akan 
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mempengaruhi moralitas yang berbeda. Menurut Forsyth (1998)  menyatakan 

bahwa relativisme dan idealisme merupakan suatu dimensi yang 

menggambarkan ideologi etika , ketika individu yang memiliki ideologi etika 

relativisme mereka akan menolak aturan moral yang ada ketika dihadapkan 

dengan pertanyaan-pertanyaan moral.  Sedangkan ideologi etika idealisme 

akan menganggap bahwa tindakan baik atau buruk akan membawa 

konsekuensinya dan akan cenderung berperilaku sesuai prinsip-prinsip moral. 

Lalu faktor ketiga adalah gender dalam beberapa penelitian menurut Fitria 

(2014)  mahasiswa akuntansi gender  perempuan cenderung lebih tegas 

mengenai hal-hal yang terjadi pada krisis etika akuntan professional saat ini. 

Didukung oleh penelitian  Himmah (2013) variabel gender menghasilkan 

penelitian bahwa gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai skandal etis auditor dan 

corporate manager, terutama pada mahasiswa perempuan dimana mahasiswa 

perempuan akan lebih memberikan reaksi negatif terhadap skandal etis yang 

terjadi dibandingkan dengan laki-laki. Faktor keempat adalah tingkat 

pengetahuan pada  pada penelitian yang dilakukan oleh (Himmah, 2013) 

tingkat pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi etis 

mahasiwa akuntansi mengenai skandal etis dan corporate manager. Dimana 

mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan dapat memecahkan 

permasalahan etis yang selama ini terjadi  dengan memberikan penilaian 

negative mengenai skandal etis auditor dan corporate manager .Hasil ini 

konsisten  dengan  dengan penelitian yang dilakukan oleh(Comunale, 2006) . 
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Selain itu juga terdapat faktor lain yaitu  love of money ,variabel 

tersebut maksudnya adalah  suatu tindakan pelanggaran terhadap uang. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Tang (1992) yang menguji adanya suatu 

variabel baru yaitu individu yang cinta terhadap uang  (love of money ) 

menghasilkan suatu pengukuran dimana disebut dengan money ethic scale 

(MES) , yang didalam pengukuran ini terdapat suatu sikap positif, negatif 

,pencapaian , kekuatan, dan pengelolaan uang  serta penghargaan. Kemudian 

penelitian ini di teliti di Indonesia oleh penelitian milik (Charismawati,2011) 

yang menghasilkan penelitian bahwa terdapat hubungan yang negatif 

signifikan terhadap variabel love of money dengan persepsi etis mahasiswa 

akuntansi . Ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang mencintai uang 

memiliki persepsi etis  yang lebih rendah dari pada mahasiswa yang tidak 

terlalu mencintai uang. 

Penelitian ini merupakan kombinasi replikasi dari penelitian comunale 

(2006)  yang mengambil variabel idealisme, relativisme, gender dan tingkat 

pengetahuan dengan tidak menggunakan variabel umur  (karena pada 

penelitian ini menggunakan sampel mahasiswa dengan umur yang relatif 

sama). Penelitian ini juga menggunakan penelitian Cagle (2006) dengan 

menggunakan variabel dependennya. Kemudian perbedaan dengan penelitian 

milik comunale adalah dengan adanya penambahan variabel love of money 

yang diambil dari penelitian Aziz (2015) . Berdasarkan hal tersebut diatas 

maka  penelitian ini berjudul :“Pengaruh Idealisme, Relativisme, Gender, 
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Love of money dan Tingkat Pengetahuan Terhadap Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi Mengenai Skandal Etis Auditor dan Corporate Manager .” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas , maka dalam penelitian ini 

muncul perumusan masalah sebagai berikut: 

1 Apakah sikap idealisme mahasiswa akuntansi berpengaruh terhadap 

persepsi mahasiswa mengenai skandal etis auditor dan corporate 

manager? 

2 Apakah sikap relativisme mahasiswa akuntansi  berpengaruh terhadap 

persepsi mahasiswa mengenai skandal etis auditor dan corporate 

manager? 

3  Apakah gender berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi 

mengenai skandal etis auditor dan corporate manager? 

4 Apakah love of money mahasiswa akuntansi berpengaruh terhadap 

persepsi mahasiswa mengenai skandal etis auditor dan corporate 

manager? 

5 Apakah tingkat pengetahuan mahasiswa akuntansi berpengaruh terhadap 

persepsi mahasiswa mengenai skandal etis auditor dan corporate 

manager? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas , maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh  sikap idealisme mahasiswa 

akuntansi terhadap persepsi mahasiswa mengenai skandal etis auditor 

dan corporate manager. 

2. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh  sikap relativisme mahasiswa 

akuntansi terhadap persepsi mahasiswa mengenai skandal etis auditor 

dan corporate manager. 

3. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh  gender terhadap persepsi 

mahasiswa akuntansi mengenai skandal etis auditor dan corporate 

manager. 

4. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh  love of money  mahasiswa 

akuntansi terhadap persepsi mahasiswa mengenai skandal etis auditor 

dan corporate manager. 

5. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh  tingkat pengetahuan mahasiswa 

akuntansi terhadap persepsi mahasiswa mengenai skandal etis auditor 

dan corporate manager. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat mendukung teori-teori terdahulu yang sudah ada dengan 

memberikan bukti langsung mengenai pengaruh idealisme, 

relativisme,gender, love of money dan tingkat pengetahuan 

mengenai skandal etis auditor dan corporate manager 

2. Manfaat Praktis  

a.    Bagi mahasiswa ,diharapkan penelitian ini akan memberikan 

pemahaman mengenai permasalahan etika yang terjadi di 

dalam dunia profesi akuntan, sehingga mahasiswa akan 

bertindak lebih etis dan professional dalam  mengatasi 

adanya skandal etis yang terjadi dalam pekerjaannya. 

b. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai pemahaman mahasiswa akuntansi 

mengenai etika dan skandal etis yang terjadi agar mahasiswa 

nantinya dapat menjadi akuntan yang berpotensi dan 

professional serta patuh terhadap peraturan-peraturan yang 

berlaku. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Dengan adanya kasus skandal etis yang terjadi pada auditor dan 

corporate manager maka pada penelitian ini peneliti akan menganalisis 

pengaruh idealisme, relativisme , gender ,love of money , dan tingkat 

pengetahuan sebagai variabel independen dan persepsi etis mahasiswa 

mengenai skandal etis auditor dan corporate manager sebagai variabel 

dependen. Dimana penjelasan mengenai  persepsi etis mahasiswa 

mengenai skandal etis auditor dan corporate manager terkait dengan opini 

mahasiswa / reaksi mahasiswa mengenai skandal etis yang telah 

mencoreng suatu profesi akuntansi , maka muncul pemikiran teoritis 

sebagai berikut : 

Tabel Gambar 1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Idealisme 

Relativisme 

Gender 

Love of money 

Tingkat pengetahuan 

Persepsi etis  

mahasiswa mengenai 

skandal etis auditor 

dan corporate manager 

(+) 

(-) 
(+) 

(-) 
(+) 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah ,perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian mengenai persepsi etis 

mengenai skandal etis auditor dan corporate manager, sistematika 

penulisan serta kerangka pikir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai landasan teori ,perumusan hipotesis serta 

definisi pengukuran variabel. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai obyek dan lokasi penelitian, populasi dan 

sample, metode pengumpulan data,teknik analisis data atau uji hipotesis. 

BAB IV HASIL ANALISIS 

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum responden dan 

analisis atau hasil pengujian hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan, saran 

 

 

 

 

 

 


