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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Globalisasi telah mendorong perekonomian nasional menjadi lebih terbuka dan 

dinamis (Suprijanto, 2011). Beberapa aktor yang berperan dalam berkembangnya globalisasi 

ekonomi diantaranya adalah Transnational Corporations (TNCs), World Trade Organization 

(WTO), dan lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan 

World Bank (Suprijanto, 2011). Globalisasi ekonomi tidak hanya menyebabkan arus barang 

dan jasa yang meningkat, tetapi juga arus modal antar negara menjadi lebih terbuka dan 

meningkat. Oleh sebab itu, pada era seperti ini pasar modal memiliki peran penting bagi 

perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Dikutip dari laman Bursa Efek Indonesia, 

pasar modal memiliki dua peran penting bagi perekonomian yakni sebagai sarana pendanaan 

usaha dari masyarakat serta sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen 

keuangan meliputi saham, surat utang, dan lain-lain.  

Pada saat mengambil keputusan investasi, investor memerlukan informasi yang 

relevan sebagai dasar pertimbangan dalam rangka memperoleh keuntungan yang maksimal. 

Informasi berperan penting dalam membantu investor menilai kondisi perusahaan yang 

sesungguhnya dan membantu menciptakan harga saham yang merefleksikan fundamental 

perusahaan (Benzhao & Xuan, 2018). Melalui informasi yang diperoleh, investor dapat 

membuat keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan efisiensi harga saham. Menurut Roll 

(1988) dalam Butar Butar (2019) terdapat dua jenis informasi yang digunakan investor dalam 

mengambil keputusan yakni berupa informasi pasar (market-wide information) dan informasi 

yang terkait langsung dengan perusahaan (firm-specific information). Informasi yang 
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berkaitan dengan pasar (market-wide information) diantaranya adalah informasi mengenai 

geopolitik perang dagang dua negara, kondisi ekonomi makro baik nasional maupun global, 

tingkat suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia, kondisi sosial politik, pertumbuhan 

ekonomi, tingkat inflasi, dan lain sebagainya. Sementara itu, firm-specific information yang 

paling utama adalah informasi dari laporan keuangan perusahaan (Butar Butar, 2019). 

Publikasi informasi akuntansi yang kurang tepat waktu (laporan interim paling cepat 

diterbitkan setiap tiga bulan) dan tidak transparan dapat menimbulkan asimetri informasi di 

kalangan investor. Akibatnya investor menggunakan informasi lain yang dapat diperoleh lebih 

cepat sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi tersebut adalah informasi pasar 

(market-wide information). Apabila ini terjadi di pasar modal, investor lebih mengandalkan 

informasi lain di luar informasi keuangan dalam melakukan transaksi saham. Informasi ini 

lebih banyak bersifat sentimen atau persepsi pasar tentang kondisi makro ekonomi dan 

stabilitas politik di dalam dan luar negeri. Chue et al. (2019) mengatakan bahwa harga saham 

perusahaan dipengaruhi oleh sentimen investor agregat. Sentimen positif (negatif) mendorong 

kenaikan (penurunan) harga saham. Fenomena seperti ini juga terjadi di Bursa Efek Indonesia.  

Pada awal tahun 2020 terdapat 12 saham mengalami penurunan tajam ke level 

terendah yang sebelumnya sempat mencapai nilai tertinggi (Tahir, 2020). Data perdagangan 

BEI mencatat misalnya saham Sentul City (BKSL) yang sempat mencapai harga tertinggi 

pada 2 Januari di angka Rp 83/lembar merosot tajam 23,53% di angka Rp 65/lembar pada 27 

Januari. Selain itu saham Medco (MEDC) yang mencapai harga Rp 915/lembar pada 8 Januari 

merosot menjadi Rp 675/lembar pada 27 Januari. Sepuluh saham lain yang juga mengalami 

penurunan yang cukup signifikan berkisar dari 7,43%-23,53% adalah BUMI, BWPT, ADRO, 

PGAS, FREN, PTBA, WSKT, ANTM, PTPP, dan UNTR (hampir semua turun di atas 10%).  
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Dikutip dari CNBC Indonesia (Tahir, 2020), Direktur PT Anugrah Mega Investama, 

Hans Kwee mengungkapkan bahwa fenomena fluktuasi harga saham seperti diungkapkan di 

atas disebabkan oleh sentimen negatif investor akibat pembubaran reksa dana yang membawa 

dampak pula pada penurunan IHSG 1,78%. Peristiwa fluktuasi harga saham ini tidak hanya 

terjadi pada tahun ini. Fluktuasi harga saham dicerminkan dari angka IHSG yang berfluktuasi 

dari 6 tahun terakhir dimana pada tahun 2014 IHSG meningkat 22,29%, kemudian anjlok 

12,13% pada 2015 yang dapat bangkit 15,3% di tahun berikutnya. Tren positif ini berlanjut di 

tahun 2017 dengan peningkatan mencapai 19,9%, lalu turun 2,5% dan meningkat 1,7% pada 

dua tahun terakhir. Di tengah situasi harga saham yang bergejolak, Dirut BEI, Tito Sulistio 

menyarankan investor menambah informasi dalam mengambil keputusan (Arieza, 2018). 

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga saham perusahaan ternyata 

tidak hanya dipengaruhi oleh informasi yang ada di laporan keuangan tetapi juga dipengaruhi 

informasi dari luar perusahaan yang menyebabkan harga saham bergerak lebih ekstrim. 

Perubahan ini menyebabkan harga yang terbentuk menjadi lebih sulit untuk diprediksi karena 

perilaku investor sangat dipengaruhi sentimen pasar yang muncul. Pergerakan harga saham 

(return saham) individu yang lebih merefleksikan informasi pasar sering disebut dengan stock 

price synchronicity (Dang et al., 2020). Secara empiris stock price synchronicity merupakan 

suatu ukuran yang mencerminkan seberapa kuat market-wide information mempengaruhi 

harga saham individual. Apabila pergerakan harga saham lebih dipengaruhi return pasar maka 

stock price synchronicity menjadi lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya, apabila pergerakan 

harga saham lebih dipengaruhi firm-specific information maka stock price synchronicity akan 

menjadi lebih rendah. 
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Menurut Morck et al. (2000) pasar saham di negara berkembang kurang dapat 

mengolah informasi dengan baik sehingga pergerakan harga saham menjadi sulit diprediksi. 

Kurangnya perolehan informasi di negara berkembang menyebabkan terjadinya fenomena 

sinkronisitas harga saham. Atas dasar informasi yang diungkapkan oleh perusahaan, investor 

dapat memilih keputusan investasi dengan lebih tepat. Beberapa penelitian seperti Farooq 

(2014) menunjukkan bahwa stock price synchronicity pada return pasar yang tinggi 

merupakan indikasi tata kelola perusahaan dan lingkungan informasi yang buruk. Penelitian 

Chen (2018) dalam Benzhao & Xuan (2018) menunjukkan adanya korelasi positif antara 

informasi yang asimetris dengan stock price synchronicity dan investor institusi dapat 

meningkatkan efisiensi pembentukan harga serta melemahkan korelasi tersebut. Pada 

penelitian Ashbaugh-skaife et al. (2006) stock price synchronicity dapat menggambarkan 

informasi spesifik perusahaan di Jerman dan Amerika Serikat, tetapi tidak menunjukkan 

hubungan pada perusahaan di Inggris, Jepang, Perancis, dan Australia. Hasil penelitian yang 

kurang konsisten ini menyebabkan penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh informasi 

spesifik perusahaan terhadap perubahan harga saham. Informasi spesifik perusahaan dapat 

dipengaruhi oleh atribut perusahaan. Atribut perusahaan ini meliputi tingkat kompleksitas 

industri dimana perusahaan beroperasi dan kualitas laba. Perbedaan industri dapat 

menyebabkan perbedaan dalam kompleksitas standar pelaporan akuntansi yang digunakan 

yang memungkinkan terjadinya perbedaan kualitas informasi yang dihasilkan. Kualitas 

informasi juga dipengaruhi penggunaan auditor spesialis industri, karakteristik pemegang 

saham dan Dewan Komisaris sebagai representasi dari tata kelola perusahaan.  

Dari beberapa penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa stock price synchronicity 

ini berkaitan dengan kualitas informasi. Kualitas informasi yang diungkapkan oleh 
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perusahaan dapat dipengaruhi oleh penggunaan standar akuntansi (Horacio et al., 2017). 

Adanya beberapa fleksibilitas bagi entitas dalam memilih metode akuntansi sebagai dasar 

pencatatan dapat mempengaruhi kualitas informasi secara komprehensif. Francis et al. (2015) 

telah mengklasifikasikan tingkat kompleksitas industri berdasarkan identifikasi dari FASB 

dan AICPA yang membutuhkan pedoman khusus industri untuk melengkapi standar GAAP 

dalam pengakuan dan pengukuran akuntansi. Kesulitan dalam memilih kebijakan akuntansi 

dapat dikarenakan perusahaan berada dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Kompleksitas 

yang tergambar dalam diversifikasi bisnis operasi dan geografi dapat mengurangi transparansi 

(Bushman et al., 2004). Secara tidak langsung lingkungan bisnis yang terlalu kompleks dapat 

meningkatkan stock price synchronicity, namun ini masih memerlukan pembuktian empiris.  

Menurut Benzhao & Xuan (2018) rendahnya transparansi informasi dapat 

meningkatkan stock price synchronicity. Dalam membuat firm-specific information yang 

berkualitas, memerlukan peran dari auditor untuk transparansi. Tercantum pada Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 68 disebutkan bahwa suatu 

perseroan wajib untuk menyerahkan laporan keuangan pada akuntan publik untuk diaudit 

sebagai bentuk pengawasan pihak eksternal. Gregory & Jiang (2012) menyampaikan bahwa 

jasa audit independen dapat meningkatkan reliabilitas laporan keuangan dengan memberikan 

verifikasi mengenai kesehatan keuangan suatu perusahaan. Namun ada kasus di Indonesia 

mengenai skandal laporan keuangan seperti yang terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) 

Tbk. tahun 2018 setelah ditemukan adanya ketidaksesuaian pengakuan pendapatan sesuai 

PSAK sehingga Garuda mencatatkan laba yang ganjil (Anthony Kevin, 2019). Kasus ini juga 

melibatkan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang mengaudit laporan 

keuangan Garuda. Atas kejadian ini Garuda dan KAP memperoleh sanksi dari OJK, BEI, dan 
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Kementerian Keuangan RI (CNBC, 2019). Pada saat itu, harga saham GIAA jatuh hingga Rp 

366/lembar. Kasus ini menunjukkan bahwa ternyata walaupun sudah diaudit masih terdapat 

kemungkinan bahwa informasi yang dirilis kurang berkualitas dan investor memberikan 

respon terhadap kualitas informasi keuangan dan informasi pasar. Penelitian Gregory & Jiang 

(2012) menyampaikan bahwa keahlian khusus auditor dalam mengaudit perusahaan di 

industri tertentu dapat merepresentasikan kualitas audit. Pengetahuan dan pengalaman auditor 

spesialis industri mampu mengurangi asimetri dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. 

Kualitas informasi akuntansi mengenai kinerja keuangan sangat berkaitan erat 

dengan kualitas laba (Dechow et al. 2010). Menurut Chan et al. (2001) dalam Pagalung & 

Sudibyo (2012) laba yang berkualitas adalah laba yang mampu memberikan prediksi yang 

lebih tepat mengenai keberlanjutan arus kas dan harga saham perusahaan di masa depan. 

Perusahaan dengan kualitas laba yang baik akan memperoleh kepercayaan lebih dari investor 

untuk menggunakan informasi spesifik sehingga dapat terserap lebih banyak ke harga. 

Dalam rangka untuk meminimalkan asimetri informasi, tata kelola perusahaan juga 

menjadi salah satu faktor yang menentukan transparansi pengungkapan informasi. Ntow & 

Gyamfi (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tata kelola baik akan menjamin 

keterbukaan informasi yang lebih tinggi. Adanya Dewan Komisaris yang berperan dalam 

mengawasi kinerja direksi dan manajemen dapat mendukung terwujudnya tata kelola 

perusahaan yang baik (Butar Butar, 2019). Fungsi pengawasan ini dapat dipengaruhi oleh 

karakteristik seperti jumlah dan komposisi Dewan Komisaris independen. Independensi yang 

tinggi dan ukuran Dewan Komisaris yang optimal dapat memberikan pengawasan lebih baik 

sehingga kualitas informasi yang dirilis perusahaan lebih dapat diandalkan. 
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Dasgupta et al. (2010) mengatakan bahwa lingkungan informasi yang baik perlu 

didukung oleh keterampilan dan kemampuan investor membuat perkiraan yang lebih akurat. 

Mereka berpendapat bahwa investor individu kurang memiliki keterampilan untuk 

memanfaatkan informasi dengan maksimal. Kemampuan ini biasanya lebih dimiliki oleh 

investor institusional. Merujuk dari Badrinath et al. (1995) dalam Farooq & Hamouda (2016), 

informasi yang dikumpulkan oleh investor institusional berdampak umum pada harga 

sekuritas sehingga return saham investor institusional dapat membantu prediksi bagi investor 

individual. Pengawasan dari investor institusional dapat mengurangi terjadinya konflik agensi 

yakni asimetri informasi antara investor dan manajer sehingga sinkronisitas harga berkurang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi 

stock price synchronicity. Beberapa penelitian mengenai stock price synchronicity yang 

pernah dilakukan sebelumnya di beberapa negara yang dikaitkan dengan auditor spesialisasi 

industri (Feng et al., 2019), kualitas laba (Cheng et al., 2012), risiko sistemik (Clements & 

Liao, 2020), karakteristik Dewan Komisaris (Butar Butar, 2019), kepemilikan institusional 

(Kun & Hu, 2017) dan tata kelola perusahaan (Dasgupta et al., 2010). Sedangkan untuk 

penelitian mengenai pengaruh kompleksitas industri bisnis terhadap sinkronisitas harga saham 

belum pernah dilakukan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, peneliti ingin 

mengetahui secara mendalam mengenai pengaruh beberapa faktor seperti kompleksitas 

industri yang merupakan variabel baru serta variabel lain yang telah teridentifikasi pada 

penelitian terdahulu yakni kualitas laba, auditor spesialisasi industri, serta ukuran Dewan 

Komisaris, independensi Dewan Komisaris, dan kepemilikan institusional yang merupakan 

representasi tata kelola perusahaan terhadap stock price synchronicity dengan melakukan 

pengujian ulang pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. 
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Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Kompleksitas Industri, Kualitas Laba, Auditor Spesialis Industri, dan Tata Kelola 

Perusahaan terhadap Stock Price Synchronicity”. 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, penelitian ini berusaha 

untuk menguji beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah perusahaan yang beroperasi dalam industri yang kompleks memiliki stock 

price synchronicity yang tinggi? 

2. Apakah perusahaan yang menggunakan auditor spesialisasi industri memiliki stock 

price synchronicity yang rendah? 

3. Apakah perusahan dengan kualitas laba yang baik memiliki stock price synchronicity 

yang lebih rendah? 

4. Apakah ukuran Dewan Komisaris yang lebih besar dapat menurunkan stock price 

synchronicity menjadi lebih rendah? 

5. Apakah independensi Dewan Komisaris dapat menurunkan stock price synchronicity? 

6. Apakah kepemilikan institusional yang tinggi menyebabkan stock price synchronicity 

menjadi lebih rendah? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Atas dasar rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk 

menguji kemungkinan pengaruh kompleksitas industri, auditor spesialisasi industri, kualitas 

laba, karakteristik Dewan Komisaris, dan kepemilikan institusional pada stock price 

synchronicity. Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Memberikan bukti yang memadai bahwa perusahaan yang beroperasi pada industri 

yang kompleks memiliki stock price synchronicity yang lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan perusahaan yang beroperasi pada industri yang tidak kompleks. 

2. Memberikan kembali bukti yang memadai bahwa perusahaan yang menggunakan 

auditor spesialisasi industri memiliki stock price synchronicity yang rendah. 

3. Memberikan kembali bukti empiris bahwa perusahan dengan kualitas laba yang baik 

memiliki stock price synchronicity yang rendah daripada perusahaan dengan kualitas 

laba yang rendah. 

4. Menguji kembali kemungkinan pengaruh ukuran Dewan Komisaris yang lebih besar 

dapat menurunkan stock price synchronicity. 

5. Menguji kemungkinan pengaruh bahwa perusahaan yang memiliki Dewan Komisaris 

independen lebih banyak (independensi komisaris tinggi) dapat menurunkan stock 

price synchronicity. 

6. Menguji kembali bahwa pengaruh pengawasan dari kepemilikan institusional dapat 

menurunkan stock price synchronicity. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada: 

1. Kontribusi Empiris. Hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan validitas eksternal 

dalam penelitian mengenai Stock Price Synchronicity, terutama di negara-negara 

berkembang. 

2. Kontribusi praktis. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pertimbangan 

investor dalam pengambilan keputusan investasi terutama dalam menganalisis aspek-

aspek informasi yang berkaitan dengan stock price synchronicity. Selain itu hasil dari 
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penelitian ini dapat digunakan bagi manajemen perusahaan agar semakin terdorong 

untuk mengungkapkan informasi keuangan perusahaan yang berkualitas dan relevan. 

3. Kontribusi teoritis. Penelitian ini berusaha untuk memberikan kontribusi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan stock price synchronicity 

terutama dengan adanya penambahan variabel baru yakni kompleksitas industri. 
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1.5. Kerangka Pikir 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara firm-specific 

information terhadap sinkronisitas harga saham. Roll (1988) telah mengungkapkan bahwa 

informasi pasar yang dimodelkan CAPM tidak sepenuhnya berpengaruh pada perubahan 

harga saham perusahaan. Penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang berkaitan dengan 

informasi keuangan perusahaan yang dapat meningkatkan atau menurunkan sinkronisitas 

harga saham atau stock price synchronicity. 
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Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh beberapa faktor 

terhadap stock price synchronicity sebagai variabel dependen. Peneliti ingin memperoleh 

keyakinan secara empiris mengenai beberapa dugaan pengaruh dari variabel independen yang 

ada yakni kompleksitas industri, auditor spesialis industri, kualitas laba, karakteristik Dewan 

Komisaris (ukuran Dewan Komisaris dan independensi Dewan Komisaris), dan kepemilikan 

institusional. Sedangkan untuk variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ukuran perusahaan, likuiditas saham, tingkat leverage, dan volatilitas laba perusahaan.  

Perusahaan yang bergerak dalam suatu industri yang kompleks akan cukup kesulitan 

dalam menggunakan atau menerapkan kebijakan akuntansi yang dipilih karena permasalahan 

yang dihadapi juga akan cukup rumit. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya miss 

representation pada saat perusahaan mengungkapkan laporan tahunan dan laporan keuangan. 

Oleh karena itu, pelaku pasar akan cenderung lebih menggunakan informasi pasar dalam 

pengambilan keputusan investasi yang berarti dapat meningkatkan price synchronicity, di 

mana harga saham lebih banyak terserap dari informasi pasar. 

Penggunaan jasa auditor independen merupakan kewajiban bagi perusahaan yang 

telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menjamin independensi dan keandalan informasi 

keuangan. Pemilihan jasa auditor oleh perusahaan juga sangat berpengaruh pada kualitas 

informasi yang diterbitkan. Perbedaan yang menonjol adalah spesialisasi auditor. Auditor 

yang memiliki spesialisasi pada industri tertentu dapat semakin meningkatkan kualitas 

informasi dan cenderung menurunkan stock price synchronicity. 

Salah satu faktor penting dalam analisis laporan keuangan adalah menilai kualitas 

laba atau yang sangat berkaitan dengan persistensi laba (stabilitas perusahaan menghasilkan 

laba). Laba yang persisten menunjukkan laba yang berkualitas karena mampu 
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menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya sehingga investor dapat lebih 

mengandalkan informasi keuangan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif antara 

kualitas laba yang baik dengan stock price synchronicity. 

Tata kelola perusahaan yang baik juga dapat berpengaruh pada informasi keuangan 

yang diungkapkan perusahaan. Salah satu unsurnya adalah Dewan Komisaris yang berperan 

dalam mengawasi kinerja direksi. Efektivitas fungsi ini akan dipengaruhi oleh karakteristik 

Dewan Komisaris itu sendiri. Karakteristik Dewan Komisaris suatu perusahaan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran dan independensi Dewan Komisaris. Jumlah 

anggota Dewan Komisaris dan komposisi Dewan Komisaris yang memiliki anggota dari 

eksternal perusahaan lebih banyak dapat memberikan fungsi pengawasan yang lebih objektif 

dan transparan. Dengan begitu dapat dipahami bahwa ukuran dan independensi Dewan 

Komisaris dapat berpengaruh negatif pada stock price synchronicity. 

Selain itu adanya pengawasan dari investor institusi dapat meningkatkan transparansi 

informasi spesifik perusahaan. Pemilik institusional memiliki kemampuan yang lebih baik 

untuk menganalisis dan mengawasi keputusan yang diambil oleh manajemen dari informasi 

yang dimiliki. Hal ini mendorong manajemen untuk merilis informasi yang lebih berkualitas 

atau sesuai dengan fakta dan relevan. Karena investor merasa yakin mampu mengandalkan 

informasi keuangan perusahaan, investor akan menggunakannya sebagai dasar dalam 

mengambil keputusan sehingga informasi spesifik perusahaan lebih banyak terserap pada 

harga saham. Dengan begitu kepemilikan institusional suatu entitas akan memiliki pengaruh 

yang negatif terhadap stock price synchronicity. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian terdiri dari lima bab yang disusun secara 

berurutan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pada bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini termasuk 

di dalamnya terdapat beberapa penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis penelitian. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada Bab tiga yang berisi metode penelitian akan membahas penentuan populasi dan sampel, 

metode pengumpulan data (teknik pengumpulan, jenis dan sumber data), definisi operasional 

dan pengukuran variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab empat ini akan berisi hasil analisis dan pembahasan mengenai data yang telah 

diperoleh dan melakukan pengujian hipotesis. 

BAB V: PENUTUP 

Pada bab lima ini akan berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.  


