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Abstrak 

Perusahaan saat ini memerlukan jasa pengauditan (Akuntan) yang 

berkualitas untuk membantu melakukan pemeriksaan keberhasilan suatu 

perusahaan. Seorang akuntan harus memperhatikan kualitas audit, karena dengan 

kualitas audit yang baik diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

dapat dipercaya oleh pengguna informasi keuangan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh fee audit, pengalaman auditor dan due 

professional care pada kualitas audit kantor Akuntan Publik di Bali. 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Provinsi 

Bali yang telah terdaftar dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan 

tujuh KAP pada tahun 2016 dengan jumlah auditor sebanyak 73 orang sebagai 

sampel melalui metode sample jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner terhadap 73 responden, dengan 42 responden yang 

kembali dan 31 tidak dipergunakan karena tidak memenuhi kriteria melalui teknik 

analisis regresi linear berganda. 

Berdasarkan hasil analisis, melalui uji kelayakan model membuktikan 

bahwa fee audit, pengalaman auditor dan due professional care memiliki 

pengaruh positif pada kualitas audit pada kantor Akuntan Publik di Bali. Melalui 

analisis uji t diketahui bahwa fee audit, pengalaman dan due professional care 

memiliki pengaruh positif secara parsial pada kualitas audit kantor Akuntan 

Publik di Bali. 

 
Kata kunci: fee audit, pengalaman auditor, due professional care, kualitas audit 
 

 

 

 



 

 

DAFTAR ISI 
 
 
 

   Halaman 

HALAMAN JUDUL…………………… . …………………………………i 

HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... ii 

PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................................. iii 

KATA PENGANTAR ................................................................................. iv 

ABSTRAK ................................................................................................... vi 

DAFTAR ISI ............................................................................................... vii 

DAFTAR TABEL ....................................................................................... ix 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................... x 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xi 

BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah ..............................................................  1 
1.2 Pokok Permasalahan .................................................................... 8 
1.3 Tujuan Penelitian  ........................................................................ 8 
1.4 Kegunaan Penelitian..................................................................... 8 
1.5 Sistematika Penulisan .................................................................. 9 
 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS 
2.1  Landasan Teori ........................................................................... 11 
 2.1.1   Teori Atribusi .................................................................. 11 
 2.1.2   Fee audit .......................................................................... 13 
 2.1.3   Pengalaman Auditor ........................................................ 15 
 2.1.4   Due Professional Care .................................................... 16 
 2.1.5   Profesi Auditor ................................................................ 17 
 2.1.6   Kualitas Audit ................................................................. 18 
2.2 Rumusan Hipotesis .................................................................... 20 
 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
3.1  Desain Penelitian ........................................................................ 24 
3.2 Lokasi Penelitian ........................................................................ 24 
3.3 Objek Penelitian ......................................................................... 25 
3.4 Identifikasi Variabel ................................................................... 25 
3.5 Definisi Operasional Variabel .................................................... 26 
3.6 Jenis dan Sumber Data ............................................................... 29 
 3.6.1  Jenis Data ......................................................................... 29 



 

 3.6.2  Sumber Data ..................................................................... 30 
3.7 Metode Penentuan Sampel ......................................................... 30 
 3.7.1  Populasi ............................................................................ 30 
 3.7.2  Sampel .............................................................................. 31 
        3.7.3  Responden Penelitian ....................................................... 31 
3.8 Metode Pengumpulan Data ........................................................ 31 
3.9 Pengujian Instrumen Penelitian ................................................. 32 
3.10 Uji Asumsi Klasik ...................................................................... 34 
 3.10.1 Uji Normalitas ................................................................. 34 
 3.10.2 Uji Heteroskedastisitas .................................................... 34 
 3.10.3 Uji Multikolinearitas ....................................................... 34 
3.11 Teknik Analisis Data .................................................................. 35 
 3.11.1 Metode Pengujian Hipotesis ........................................... 35 
 3.11.2 Analisis Regresi Linear Berganda ................................... 35 
 

BAB IV DATA DA N PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
4.1  Gambaran Umum Kantor Akuntan Publik ................................. 38 
 4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Akuntan Publik ........................... 38 
 4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik ..................... 41 
4.2  Data Penelitian ........................................................................... 46 
 4.2.1 Responden Penelitian ........................................................ 46 
 4.2.2 Karakteristik Responden Penelitian .................................. 46 
4.3 Hasil Penelitian .......................................................................... 49 
 4.3.1 Uji Instrumen Penelitian ................................................... 49 
 4.3.2 Hasil Statistik Deskriptif ................................................... 51 
 4.3.3 Uji Asumsi Klasik ............................................................. 52 
 4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda ..................................... 54 

 4.3.5  Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R2) ....................... 55 
 4.3.6  Hasil Analisis Kelayakan Model (Uji F) .......................... 56 
 4.3.7  Hasil Uji Hipotesis (Uji t) ................................................ 56 
4.4   Pembahasan Hasil Penelitian ..................................................... 57 
4.5   Keterbatasan Penelitian .............................................................. 59 
 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN  
5.1  Simpulan .................................................................................... 60 
5.2  Saran ........................................................................................... 60 
 

DAFTAR RUJUKAN 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 
 
 



 

 
 

DAFTAR TABEL 

 

  

No. Tabel Halaman 

3.1 Daftar Kantor Akuntan Publik di Bali ............................................. 24 

3.2 Jumlah Auditor Pada Kantor Akuntan Publik di Bali ...................... 31 

4.1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner .......................... 46 

4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur ................................... 47 

4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..................... 47 

4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ........... 47 

4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja...................... 48 

4.6 Hasil Uji Validitas ............................................................................ 49 

4.7 Hasil Uji Reliabilitas ........................................................................ 50 

4.8 Hasil Statistik Deskriptif .................................................................. 51 

4.9 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov........................................................ 53 

4.10 Hasil Uji Multikolinearitas ............................................................... 53 

4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas ........................................................... 54 

4.12 Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda ...................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

No. Gambar Halaman 

2.1 Model Kerangka Berfikir ................................................................. 23 

4.1 Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik .................................... 42 

 



 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

No. Lampiran Halaman  

1 Kuisioner .......................................................................................... 68 

2 Tabulasi Data Penelitian .................................................................. 72 

3 Validitas ........................................................................................... 73 

4 Reliabilitas ....................................................................................... 75 

5 Frekuensi .......................................................................................... 79 

6 Regression ........................................................................................ 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang 

Keberadaan auditor independen pada suatu entitas sebagai pendeteksi 

kejanggalan-kejanggalan dalam laporan keuangan, laporan keuangan perusahaan 

harus menyajikan informasi yang benar, dan dapat dipercaya agar tidak 

menyesatkan bagi pemakai laporan tersebut (Dwiyani dan Sari, 2014). Pentingnya 

hal tersebut dilakukan agar terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak yang 

berkepentingan (Zahra et al., 2014). Keandalan dan relevan di laporan keuangan 

diperlukan untuk meyakinkan pihak luar, karena hal tersebut perusahaan 

mempercayakan kepada pihak ketiga yaitu akuntan publik independen untuk 

melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan (Carl, 2013). Elisha dan 

Icuk (2010), menyatakan bahwa masalah keagenan auditor bersumber dari adanya 

mekanisme kelembagaan antara auditor dan manajemen. Satu sisi auditor ditunjuk 

manajemen untuk melakukan audit, namun disisi lain, jasa audit dibayar dan 

ditanggung manajemen. Mekanisme kelembagaan inilah yang mengakibatkan 

munculnya keterikatan auditor pada klien baik emosional terkait independensinya 

maupun financial terkait besaran fee audit, sehingga berimbas terhadap kualitas 

audit (Amanita dan Rahmawati, 2013). 

Teori keagenan terkait permasalahan audit memperlihatkan bahwa, 

permintaan jasa audit muncul karena adanya konflik kepentingan antara 

manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai principal, dan pihak-pihak 



 

lain yang mengadakan kontrak dengan klien (Kenneth dan Jeffrey, 2007). Auditor 

dalam hal ini merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan 

principal dan agen dalam mengelola keuangan perusahaan (Listya dan Sukrisno, 

2014). 

Lebih lanjut pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 

17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang merupakan penyempurnaan 

atas Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06/ 

2003 dengan alasan demi menjaga kualitas auditor dengan cara melakukan 

pembatasan masa pemberian jasa akuntan publik, diharapkan akan mendapatkan 

reaksi positif dari investor karena dampak positif dari meningkatnya kualitas 

auditor (Elya dan Nila, 2010). Perusahaan harus semakin kritis dalam memilih 

Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. 

Selain digunakan oleh perusahaan, hasil dari audit juga dapat digunakan oleh 

pihak luar perusahaan seperti calon investor, investor, kreditor, Bapepam dan 

pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan dan mengambil keputusan-

keputusan yang strategik yang berhubungan dengan perusahaan (Basit, 2014). 

Satyo (2005) menyatakan seorang akuntan harus memperhatikan kualitas 

auditnya, karena dengan kualitas audit yang tinggi diharapkan dapat menghasilkan 

laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh pengguna informasi keuangan. 

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan 

auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. 

De Angelo (1981) dalam Badjuri (2011: 123) menyatakan kualitas audit dikatakan 

sebagai keadaan dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan 



 

ketidaksesuaian terhadap prinsip yang terjadi pada laporan akuntansi kliennya. 

Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi hasil 

(outcome oriented) dan pendekatan yang berorientasi pada proses (process 

oriented) (Greg dan Graham, 2013). Sebagai penunjang keberhasilan dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sangatlah diperlukan kualitas 

auditor (Badjuri, 2011). 

Basit (2014) menyatakan kualitas audit merupakan hal yang sangat 

penting, dikarenakan dengan kualitas audit yang tinggi diharapkan dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya sebagai dasar 

pembuatan keputusan. Hasil dari kualitas audit yang baik berupa laporan 

keuangan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan SAK 

yang berlaku, mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan nantinya hasil 

laporan keuangan tersebut dapat dilihat oleh stakeholder yang berkepentingan 

serta mencerminkan image perusahaan dimata masyarakat (Adnyani et al., 2014). 

Kualitas audit yang baik tentunya tidak terbentuk begitu saja, namun ditentukan 

oleh banyak faktor. Faktor yang dapat mempengaruhi auditor dalam kualitas audit 

adalah fee audit. Menurut Bambang (2009) fee audit merupakan salah satu faktor 

seorang auditor untuk melaksanakan pekerjaannya. Dwiyani dan Sari (2014), 

besarnya fee audit dapat bervariasi tergantung antara lain risiko penugasan, 

kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk 

melakukan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan 

pertimbangan profesional yang lainnya. Dalam kode etik akuntan Indonesia 

(SPAP, 2011), diatur bahwa imbalan jasa professional tidak boleh bergantung 



 

pada hasil atau temuan atas pelaksanaan jasa tersebut namun beberapa hasil 

penelitian menemukan adanya hubungan antara kualitas audit dan fee audit. 

Kompleksitas jasa yang dimaksud adalah kompleksitas perusahaan menyangkut 

banyaknya anak perusahaan dan jumlah karyawan. Semakin kompleks klien, 

semakin sulit untuk mengaudit dan membutuhkan waktu yang lebih lama pula 

sehingga fee audit pun semakin tinggi (Bambang, 2009). 

Margi dan Abdul (2014) menemukan bukti bahwa fee memang secara 

signifikan mempengaruhi kualitas audit. Bambang (2009) menemukan bukti 

bahwa pada saat auditor bernegosiasi dengan manajemen mengenai besaran tarif 

fee yang harus dibayarkan oleh pihak manajemen terhadap hasil kerja laporan 

auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal yang jelas akan 

mereduksi kualitas laporan auditan. Tindakan ini jelas menjurus kepada tindakan 

yang mengesampingkan profesionalisme, dimana konsesi resiprokal tersebut akan 

mereduksi kepentingan penjagaan atas kualitas audit. Ahmad (2010) menemukan 

bukti bahwa fee audit secara signifikan mempengaruhi kualitas audit. 

Listya dan Sukrisno (2014) menyatakan besarnya fee audit yang 

ditetapkan oleh kantor akuntan publik merupakan salah satu objek yang menarik 

untuk diteliti. Selama dua decade terakhir penelitian mengenai pasar jasa audit 

telah tumbuh secara signifikan. Namun, penelitian mengenai fee audit di Negara-

Negara berkembang masih jarang dilakukan. Di Indonesia sendiri penelitian 

mengenai fee audit di Indonesia mungkin dilakukan tetapi tidak terpublikasikan 

dijurnal ilmiah. De Angelo dalam Margi dan Abdul (2014) menyatakan bahwa fee 

audit merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi karena tergantung dari 



 

beberapa faktor dalam penugasan audit seperti, ukuran perusahaan klien, 

kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, risiko audit yang dihadapi auditor 

dari klien serta nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit. 

Sedangkan menurut Bambang (2009) fee audit merupakan pendapatan yang 

besarnya bervariasi tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit 

seperti, keuangan klien, ukuran perusahaan klien, ukuran auditor (KAP), keahlian 

yang dimiliki auditor tentang industri, serta efisiensi yang dimiliki auditor. 

Institusi Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan 

No.KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang Kebijakan 

Penentuan Fee audit. Dalam bagian lampiran 1 dijelaskan bahwa panduan ini 

dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institusi Akuntan Publik 

Indonesia yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan 

besaran imbalan yang wajar atas jasa professional yang diberikannya. 

Basit (2014) menyatakan pengalaman kerja seorang auditor telah 

dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kualitas audit seorang 

akuntan publik. Pengalaman merupakan salah satu elemen penting dalam tugas 

audit selain pengetahuan, sehingga tidak mengherankan apabila cara memandang 

dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan antara 

auditor berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman akan berbeda 

demikian halnya dengan mengambil keputusan tugasnya (Marieta et al., 2013). 

Pengalaman juga menciptakan struktur pengetahuan, yang terdiri atas suatu sistem 

dari pengetahuan yang sistematis dan abstrak (Priyanka, 2013). Pengetahuan ini 

tersimpan dalam memori jangka panjang dan dibentuk dari lingkungan 



 

pengalaman langsung masa lalu (Greg dan Graham, 2013). Melalui pengalaman, 

auditor dapat memperoleh pengetahuan dan mengembangkan struktur 

pengetahuannya. Auditor yang berpengalaman akan memiliki lebih banyak 

pengetahuan dan struktur memori lebih baik dibandingkan auditor yang belum 

berpengalaman sehingga menghasilkan kualitas audit yang maksimal (Basit, 

2014). 

Due professional care mengacu pada kemahiran profesional yang cermat 

dan seksama dengan berfikir kritis dan melakukan evaluasi terhadap bukti- bukti 

audit yang ditemukan. Menurut PSA No 4 (SPAP, 2011) dalam Saripudin et al. 

(2012), kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional 

menuntut auditor untuk melakukan skeptisme profesional, yaitu sikap auditor 

yang berfikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan 

melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut (Elisha dan Icuk, 2010). 

Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan 

auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas 

dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atupun kecurangan. 

Putri dan Nur (2013) menyatakan auditor yang independen akan memberikan 

penilaian yang sebenarnya terhadap laporan keuangan yang diperiksa sehingga 

jaminan atas kehandalan laporan yang diberikan dapat dipercaya oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan. Sementara itu, due professional care mengacu pada 

kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Kemahiran profesional 

menuntut auditor untuk selalu berfikir kritis terhadap bukti audit yang 

ditemukannya. Due professional care merupakan hal penting yang harus 



 

diterapkan oleh para akuntan publik agar tercapainya kualitas audit yang memadai 

dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. 

Seorang auditor yang mempunyai kemampuan dalam hal auditing maka 

akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan (Amanita dan Rahmawati, 2013). 

Setiap Kantor Akuntan Publik diharuskan memperhatikan kualitas kerja, tidak 

hanya dapat menghimpun klien sebanyak mungkin tetapi juga semakin dipercaya 

oleh pengguna jasa dan masyarakat luas. Jika kualitas kerja terus ditingkatkan, 

maka jasa yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Hal ini dikarenakan profesi 

akuntan adalah profesi yang berlandaskan kepercayaan dari masyarakat. 

Permintaan terhadap jasa audit oleh berbagai organisasi baik lokal maupun 

multinasional, merupakan tanggung jawab utama para akuntan profesional (Andi 

et al., 2013). Auditor yang memiliki kinerja yang baik akan melaksanakan 

pekerjaannya sesuai etika profesinya memberikan arahan jelas akan perilakunya 

serta memiliki sikap profesional (Hamran and Khulida, 2014). 

Pengimplementasian kinerja yang baik akan mendongkrak auditor melaksanakan 

pengauditan dengan kenyataan sehingga tercapai pula kualitas kerja yang 

cemerlang melalui sikap profesional (Abdussalam, 2006). 

Pada penelitian ini akan lebih berfokus pada pengaruh fee audit, 

pengalaman auditor dan due professional care pada kualitas audit. Penelitian ini 

melibatkan responden auditor yang bekerja bekerja di Kantor Akuntan Publik 

yang berada di Wilayah Provinsi Bali. Alasannya sebagai Provinsi yang besar 

dengan wilayahnya yang cukup luas dengan banyaknya perusahaan BUMN 

maupun swasta yang memerlukan jasa auditor dari Kantor Akuntan Publik, yang 



 

menuntut eksistensi auditor independen dalam melakukan pemeriksaan terhadap 

laporan keuangan dalam memberikan pendapat atas dasar pemeriksaan, sehingga 

keterlibatannya dalam penentuan kualitas audit cukup representatif untuk 

dilakukannya penelitian ini (Semiu dan Temitope, 2010).    

1.2  Pokok Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Apakah fee audit berpengaruh pada kualitas audit? 

2) Apakah pengalaman auditor berpengaruh pada kualitas audit? 

3) Apakah due professional care berpengaruh pada kualitas audit? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Untuk mengetahui pengaruh fee audit pada kualitas audit. 

2) Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor pada kualitas audit. 

3) Untuk mengetahui pengaruh due professional care pada kualitas audit. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian maka kegunaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman serta 

memperluas pengetahuan dan wawasan dilingkungan akademis. 



 

Memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya 

mengenai fee audit, pengalaman auditor, due professional care pada 

kualitas audit, memahami teori atribusi sebagai konsep dasar pengukuran 

kualitas audit, serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. 

 

2) Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau pertimbangan dan 

sebagai bahan evaluasi bagi pihak auditor dalam meningkatkan 

kualitas audit dalam menjalankan tugasnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab dimana kelima bab tersebut saling 

berkaitan. Gambaran umum mengenai isi dari masing-masing bab antara lain 

sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  Kajian Pustaka dan Hipotesis Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang kajian pustaka dan teori-teori yang 

relevan dengan penelitian ini yang meliputi teori atribusi, fee audit, 



 

pengalaman auditor, due professional care, kualitas audit, dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III  Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, lokasi penelitian, 

objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, 

jenis data, sumber data, populasi, sampel, metode penentuan 

sampel, metode pengumpulan data, pengujian instrument 

penelitian, uji asumsi klasik dan teknik analisis data. 

BAB IV  Pembahasan Hasil Penelitian 

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum perusahaan, 

karakteristik responden, deskripsi dari masing-masing variabel 

yang diteliti, hasil dari pengolahan data penelitian, serta 

menguraikan mengenai pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  Simpulan dan Saran 

Bab ini menguraikan tentang simpulan yang dibuat berdasarkan 

uraian pada bab sebelumnya serta saran-saran yang nantinya 

diharapkan dapat berguna bagi penelitian berikutnya. 

 

 


