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1.1. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapa-r dihindari oleh setiap 

negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Salah satu dampak dari globalisasi itu 

sendiri adalah semakin berkembangnya dunia bisnis di Indonesia. Banyak 

perusahaan - perusahaan baru berdiri yang berlomba - lomba untuk menjalankan 

usahanya dengan tujuan memperoleh laba semaksimal mungkin. Dan dalam 

menjalankan usahanya dan menjaga kelangsungan hidup (going concern) 

perusahaan, manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga yang dapat 

membantu menjalankan perannya . 

Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar 

pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat 

dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk 

mernperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajernen 

perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar keputusan yang diambil oleh mereka. 

Baik manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap perusahaan 

memerlukan jasa pihak ketiga yang dapat dipercaya. Tanpa menggunakan jasa 

auditor independen, manajemen perusahaan tidak akan dapat meyakinkan pihak 

luar perusahaan bahwa laporan keuangan yang disajikan berisi informasi yang 

dapat dipercaya. Karena dari sudut pandang pihak luar, rnanajemen perusahaan 

I 
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mempunya1 kepentingan baik kepentingan keuangan maupun kepentingan 

Iainnya. Karena pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk 

menilai keandalan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh 

manajemen dalam laporan keuangan , keadaan ini memicu timbulnya kebutuhan 

jasa profesi akuntan publik. 

Profesi ini merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi 

akuntan publik inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak 

memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam 

laporan keuangan. Disamping itu akuntan juga diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terbesarnya terhadap jalannya tata kelola perusahaan secara baik dan 

benar. 

Semakin berkembangnya kebutuhan akan jasa akuntan menjadi 

pendorong bertambahnya jumlah akuntan yang menjadi anggota lkatan Akuntan 

Indonesia (IAI). Pada saat IAI didirikan hanya 11 akuntan yang menjadi 

anggotanya, yaitu para pendirinya. Dan dari waktu ke waktu, jumlah anggota 

IAI terus bertambah. Pada tahun 1960 beranggotakan 30 akuntan; tahun 1970 

beranggotakan 513 akuntan; tahun 1980 beranggotakan 2.175 akuntan; tahun 1990 

beranggotakan 3.316 akuntan; tahun 2000 beranggotakan 4.839 akuntan; dan saat 

ini jumlah anggota IAI telah mencapai 5.984 akuntan yang tersebar di seluruh 

Indonesia yaitu pada 20 cabang IAI. Sementara itu, saat ini jumlah akuntan 

yang terdaftar di Departemen Keuangan sebanyak 28.000 akuntan di seluruh 

Indonesia. 
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Dari jumlah akuntan yang menjadi anggota IAI menunjukkan bahwa 

jumlah anggota JAi terbanyak bekerja di Instansi Pemerintah, disusul dengan 

mereka yang bekerja di badan usaha atau manajemen, kemudian yang bekerja 

di Kantor Akuntan Publik. Anggota IAI tersebut menduduki posisi penting di 

Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Swasta, dan Perusahaan 

Publik. Sebagian besar dari mereka menduduki posisi manajemen puncak 

(senior) yaitu sebanyak 2.606 orang, dan sisanya menduduki jabatan manajemen 

madya sebanyak 1.958 orang, manajemen junior sebanyak 948 orang, dan 

pelaksana (nonmanajemen) sebanyak 472 orang. 

Semakin bertambahnya jumlah akuntan yang ada di Indonesia, 

khususnya yang berprofesi sebagai akuntan publik, secara tidak langsung 

menimbulkan persaingan diantara sesama akuntan publik itu sendiri dalam hal 

pemberian jasa kepada klien. Sebuah Kantor Akuntan Publik dapat memberikan 

jasa baik itu jasa assurance maupun jasa nonassurance kepada klien yang 

memerlukannya. Dengan semakin bertambahnya jumlah Kantor Akuntan Publik 

yang ada maka bukan tidak mungkin lagi bila persaingan untuk mendapatkan 

klien akan semakin ketat. 

Menurut hasil ICAA (The Institute of Chartered Accountants in Australia) 

salah satu keterampilan yang hams dimiliki oleh akuntan agar dapat tetap 

bert:ihan dalam persaingan keras di abad 21 ini yaitu Negotiation Skill 

(bagaimana cara bernegosiasi dan mempengaruhi orang lain agar setuju dengan 

penawaran - penawaran kita, termasuk kemampuan untuk memahami struktur 
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budaya dari lawan negosiasinya) .Untuk menghindari terjadinya persaingan yang 

tidak sehat diantara scsama Kantor Akuntan Publik untuk mendapatkan klien, 

lkatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik telah membuat berbagai 

peraturan yang mengijinkan Kantor Akuntan Publik melakukan periklanan, 

promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya untuk mendapatkan klien. Aturan Etika 

nomor 502 menyatakan bahwa seorang anggota tidak dibenarkan untuk mencari 

klien dengan memasang iklan atau mengajukan penawaran lainnya yang bersifat 

mendustai, menyesatkan dan menipu. Penawaran yang menggunakan pemaksaan, 

desakan yang berlebihan, atau hasutan dilarang oleh etika perilaku. Peraturan 

mengenai periklanan dan penawaran jasa Kantor Akuntan Publik juga dijelaskan 

dalam Kode Etik Akuntan Indonesia dalam pasal 6 ayat 8, dan lebih jauh 

dijelaskan dalam Pernyataan Etika Profesi nomor 4 yang memuat contoh 

mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam hubungannya dengan 

iklan bagi Kantor Akuntan Publik. 

Walaupun berbagai peraturan telah ditetapkan secara resmi mengenai 

periklanan dan penawaran jasa Kantor Akuntan Publik, pada kenyataannya tidak 

sedikit Kantor Akuntan Publik yang belum menggunakan cara ini untuk 

mendapatkan klien. Hal tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya akuntan 

publik masih bersikap negatif lerhadap periklanan jasa akuntan publik, Aturan 

Etika dan Interpretasi Aturan Etika nomor 502 belum tersosialisasikan kepada 

akuntan publik sehingga akuntan publik belum mengetahui kalau iklan 

diperbolehkan, dan Interpretasi Aturan Etika nomor 502 belum memberikan 
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batasan yang jelas berkaitan dengan aspek - aspek teknis periklanan jasa 

akuntan publik. 

Sebagai mahasiswa akuntansi dan terutama praktisi akuntansi yang 

berkecimpung di bidang akuntansi sudah seharusnya memahami salah satu kode 

etik profesi ini yang mengatur masalah periklanan dan penawaran jasa akuntan 

publik. Melalui penelitian ini penulis bermaksud untuk mengetahui 

bagaimanakah persepsi mahasiswa akuntansi yang berada di Universitas 

Sriwijaya Inderalaya dan juga para praktisi yang berkecimpung di bidang 

akuntansi terhadap kebijakan beriklan bagi Kantor Akuntan Publik. Untuk itu, 

penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul : " Persepsi Mahasiswa Akuntansi 

Universitas Sriwijaya Inderalaya Dan Praktisi Akuntansi Terhadap 

Kebijakan Beriklan Bagi Kantor Akuntan Publik Untuk Mendapatkan 

Klien". 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi masalah yang akan penulis 

teliti dalam skripsi ini adalah : 

1. Apakah Mahasiswa Akuntansi Universitas Sriwijaya Inderalaya memiliki 

persepsi yang sama (persepsi positif) dengan para praktisi akuntansi 

terhadap kebijakan beriklan bagi Kantor Akuntan Publik untuk 

mendapatkan klien terutama mengenai iklan yang diperbolehkan dan 
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yang tidak diperbolehkan, jika tidak hal -ha! apa sajakah yang 

menyebabkan persepsi keduanya berbeda? 

2. Apakah terdapat hubungan antara poin mata kuliah Pengauditan dengan 

persepsi Mahasiswa Akuntansi Universitas Sriwijaya Inderalaya terhadap 

iklan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan bagi Kantor 

Akuntan Publik untuk mendapatkan klien ? 

3. Apakah terdapat hubungan antara lama kerja dengan persepsi staf 

Kantor Akuntan Publik terhadap iklan yang diperbolehkan dan yang 

tidak diperbolehkan bagi Kantor Akuntan Publik untuk mendapatkan 

klien? 

1.3. Kerangka Teoritis 

Menurut Undang - Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, 

iklan merupakan informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat 

tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh 

khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang 

bersangkutan. Sedangkan iklan niaga merupakan iklan komersial yang disiarkan 

melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, 

memasyarakatkan, dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak 

sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang 

ditawarkan. Menurut Pernyataan Etika Profesi nomor 4, iklan merupakan sebuah 

bentuk solisitasi yang jika disalahgunakan dapat merangsang penyajian diri 

yang menyesatkan masyarakat yang dapat menurunkan manfaat profesi bagi 
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masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa iklan merupakan upaya bagi penyedia 

barang dan atau jasa untuk menginformasikan produknya kepada khalayak 

sasaran dengan tidak menyesatkan masyarakat. 

Karena pekerjaan akuntan publik merupakan pekerjaan profesi, maka 

setiap akuntan publik sudah semestinya mematuhi kode etik profesinya. Agar 

dapat merebut rasa hormat dan rasa percaya masyarakat, seorang akuntan publik 

sebaiknya menganut tingkat kehidupan yang terhormat. Untuk itu kode etik 

juga mengatur akuntan publik dalam memperoleh klien, sehingga penghasilan 

kantor akuntan publik sebaiknya berasal dari penyerahan jasa kantor akuntan 

publik. 

Sebagai penyedia jasa, Kantor Akuntan Publik diijinkan untuk 

menyelenggarakan iklan dan penawaran jasa untuk mendapatkan klien. 

Perijinan ini secara resmi diberlakukan sejak tanggal 5 Mei 2000, yang 

tercantum dalam Aturan Etika Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan 

Pub1.ik nomor 502 yang menyatakan, " Anggota dalam menjalankan praktik 

akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, 

melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak 

merendahkan citra profesi ". Penjelasan lebih rmc1 mengenai aturan m1 

tercantum dalam Interpretasi Aturan Etika nomor 502. Selain dalam Aturan 

Etika nomor 502 dan Interpretasinya, kebijakan mengenai periklanan dan 

penawaran jasa bagi Kantor Akuntan Publik juga terdapat dalam Kode Etik 

Profesi Akuntan Indonesia pasal 6 ayat 8 dan dalam Pernyataan Etika Profesi 
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nomor 4. Walaupun secara resmi iklan dan penawaran jasa akuntan publik telah 

diijinkan, namun belum banyak Kantor Akuntan Publik yang menggunakannya 

sebagai upaya untuk mendapatkan klien. 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi yang berjudul : " Persepsi 

Mahasiswa Akuntansi Universitas Sriwijaya Inderlaya Dan Praktisi Akuntansi 

Terhadap Kebijakan Beriklan Bagi Kantor Akuntan Publik Untuk Mendapatkan 

Klien", adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui apakah mahasiswa akuntansi Universitas Sriwijaya 

Inderalaya dan praktisi akuntansi mempunyai persepsi yang sama 

mengenai kebijakan beriklan bagi Kantor Akuntan Publik terutama 

masalah iklan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan atau 

dengan kata lain apakah keduanya memiliki persepsi yang positif 

terhadap kebijakan tersebut. 

2. Mencari tahu ha! - ha! apa saja yang menyebabkan mahasiswa akuntansi 

dan praktisi akuntansi mempunyai persepsi yang berbeda (tidak memiliki 

persepsi yang positit), apabila persepsi keduanya berbeda mengenai iklan 

yang diperbolehkan dan yang tidak . 
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3. Mencari tahu apakah hal - hal yang yang dapat mempengaruhi persepsi 

mahasiswa akuntansi dan praktisi akuntansi terhadap kebijakan beriklan 

bagi Kantor Akuntan Publik. 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, untuk menambah pemahaman terhadap Kode Etik Profesi 

Akuntan terutama masalah periklanan dan penawaran jasa bagi Kantor 

Akuntan Publik untuk mendapatkan klien dan mengetahui apakah 

mahasiswa akuntansi Universitas Sriwijaya Inderalaya dan Praktisi 

Akuntansi memiliki persepsi yang sama (persepsi positit) mengenai hal 

tersebut. 

2. Bagi pembaca, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap 

Kode Etik Profesi terutama masalah periklanan dan penawaran jasa 

yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan bagi akuntan publik 

untuk mendapatkan klien. 

1.5. Metodologi Penelitian 

1.5.1. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna membahas permasalahan 

yang diteliti, maka penulis melakukan beberapa metode penelitian, yaitu : 

1. Penelitian Kepustakaan ( Librmy Research ), 

yaitu penelitian dengan cara mempelajari Iiteratur - literatur dan bahan 

bacaan yang relevan dengan masalah yang penulis bahas dalam 



skripsi ini. Hasil penelitian literatur - literatur dan bahan bacaan 

tersebut penulis gunakan sebagai landasan teoritis dalam penulisan 

skripsi ini. 

2. Penelitian Lapangan ( Field Research ), 

yaitu mengadakan penelitian langsung dengan objek penelitian 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya 

Inderalaya dan Praktisi Akuntansi yang bekerja sebagai staf pada Kantor 

Akuntan Publik di Palembang guna memperoleh data dan informasi 

secara terperinci melalui pengisian kuisioner. 

1.5.2. Teknik Penarikan Sampel 

Yang menjadi populasi dan sekaligus menjadi sampel dalam penelitian ini 

yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi Universitas Sriwijaya 

Inderalaya dan Praktisi Akuntansi . Penulis memilih Mahasiswa Akuntansi 

Universitas Sriwijaya Inderalaya sebagai objek dalam penelitian ini dikarenakan 

keterbatasan waktu. Sedangkan Praktisi Akuntansi yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah staf akuntan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang 

ada di Palembang . Adapun metode yang digunakan untuk memilih sampel yang 

akan diteliti, yaitu: 

1. Pemilihan sampel acak berdasarkan strata ( Stratified Random Sampling) 

untuk sampel mahasiswa akuntansi Universitas Sriwijaya lnderalaya. 
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Sampel diambil dari Mahasiswa Akuntansi Universitas Sriwijaya 

Inderalaya yang telah mengambil mata kuliah pengauditan. 

2. Pemilihan Sampel Acak Sederhana ( Simple Random Sampling) 

Metode ini memberi kesempatan yang sama yang bersifat tidak 

terbatas pada setiap elemen populasi untuk dipilih sebagai sampel. 

Jadi semua populasi mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah 

pengauditan dan praktisi akuntansi mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dipilih menjadi sampel. 

Jumlah sampel yang akan menjadi objek penelitian dalam skripsi ini 

yaitu 60 sampel, terdiri dari 30 Mahasiswa Akuntansi Universitas 

Sriwijaya Inderalaya dan 30 praktisi akuntansi (30 orang staf akuntan 

di Kantor Akuntan Publik yang ada di Palembang). 

1.5.3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei, yaitu 

metode pengumpulan data primer berdasarkan komunikas1 antara peneliti 

dengan responden yang dalam hal ini mahasiswa ak.7.mtansi Universitas 

Sriwijaya Inderalaya dan Praktisi Akuntansi (Staf akuntan di Kantor Akuntan 

Publik di Palembang), melalui kuisioner yang diberikan peneliti kepada 

responden. Para responden mengisi kuisioner yang diberikan peneliti, dan hasil 

dari kuisioner tersebut menjadi data primer dalam penelitian ini. 



Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Data Primer 

Yaitu dikumpulkan secara langsung melalui kuisioner yang diberikan 

penulis kepada responden. 

2. Data Sekunder 
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Yaitu berupa data - data yang merupakan publikasi atau laporan dari 

pihak lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder 

yang berdasarkan sumbernya terdiri dari data internal dan data eksternal 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

( diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder ini umumnya 

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan 

dan juga dikumpulkan dengan komputer dari kutipan - kutipan singkat, 

database informasi (situs internet www.akuntanpublik.org, 

www.iaiglobal.or.id ), laporan atau artikel hasil penelitian. 

Tahapan dalam pengumpulan data : 

1. Pembagian Kuisioner kepada Responden yang terdiri dari Mahasiswa 

Akuntansi Universitas Sriwijaya Inderalaya yang telah mangambil mata kuliah 

pengauditan dan Praktisi Akuntansi (staf akuntan pada Kantor Akuntan 

Publik di Palembang). 

http://www.akuntanpublik.org
http://www.iaiglobal.or.id
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2. Kuisioner yang terkumpul dipilih lagi keabsahannya (apakah semua 

responden menjawab semua pertanyaan yang ada dalam kuisioner?). 

3. Dianalisa secara keseluruhan dan diuji validitas dan reliabilitasnya. 

4. Membuat tabulasi untuk diambil suatu kesimpulan. 

1.6. Hipotesis 

13 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga hipotesis yang akan 

diuji, yaitu : 

H1 : Mahasiswa Akuntansi Universitas Sriwijaya Inderalaya dan Praktisi 

A.kuntansi memiliki persepsi yang sama (persepsi positif) terhadap iklan 

yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan bagi Kantor Akuntan 

Publik untuk mendapatkan klien. 

H2 : Tidak ada hubungan antara poin mata kuliah Pengauditan dengan 

persepsi Mahasiswa Akuntansi Universitas Sriwijaya Inderalaya terhadap 

iklan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan bagi Kantor 

Akuntan Publik untuk mendapatkan klien. 

H3 : Tidak ada hubungan antara lama kerja dengan persepsi staf Kantor 

Akuntan Publik terhadap iklan yang diperbolehkan dan yang tidak 

diperbolehkan bagi Kantor Akuntan Publik untuk mendapatkan klien. 
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1.7. Analisis Data 

Sebelum diolah lebih lanjut, hasil jawaban responden terlebih dahulu 

diuji kevalidannya dan kereliabilitasannya. Untuk UJI validitas penulis 

menggunakan uji validitas Pearson Product Moment yaitu : 

r 

Data dinyatakan valid apabila r hitung untuk masing - masing pernyataan lebih 

besar dari r tabel yaitu 0,254. 

Sedangkan untuk uji reliabilitas, penulis menggunakan teknik belah dua, 

dimana pernyataan - pernyataan yang ada dalam kuisioner dibelah menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok ganjil dan kelompok genap, yang dianlasis dengan 

rumus Spearman Brown, yaitu : 

r 

Keterangan : 

r= angka reliabilitas keseluruhan item. 

rb= angka korelasi belahan pertama dan kedua. 
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Data dikatakan reliabel apabila r hitung lebih besar dari koefisien korelasi 

belahan pertama dan kedua (rb ). 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, data yang valid dan 

reliabel kemudian diolah lebih lanjut. Untuk hipotesa yang pertama karena 

dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam sampel, maka teknik 

analisis data yang digunakan uji t separated varians : 

t= 

dimana: 

X= 
S= 

n 
n - 1 

= tabel distribusi normal sampai kecil sesuai dengan confidence level, nilai 

label distribusi normal biasanya dilihat pada tabel distribusi t pada tingkat 

probabilitas tertentu sesuai dengan pengujian dua sisi. 

X = rata - rata sampel 

S = standar deviasi 

n = jumlah sampel 



Dengan ex= 5%, pengujian dua sisi, nilai t pada kurva normal sebesar 2, 000. 

Dimana : 

16 

Ho diterima apabila -2,000 t hitung<2,000. Dan Ha diterima apabila t hi1un?2,000 atau t 

hilung < -2,000. 

Sedangkan untuk menguji hipotesa kedua dan ketiga, penulis 

menggunakan uji t dengan rumus : 

t = 

Keterangan : 

r = korelasi Pearson Product Moment 

n = jumlah sampel 

Dengan ex = 5%, pengujian dua sisi, nilai t pada kurva normal 2, 048. 

Dimana : 

Ho diterima apabila -2,048< t hitung<2,048. Dan Ha diterima apabila t hitung>2,048 atau 

. l hitung < -2,048 

1.8. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dalam empat bab yang masing - masing terbagi menjadi 

sub-sub bab. Secara sistematis skripsi ini disusun sebagai berikut : 
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Bab I : PENDAHULUAN 

Bab II 

Bab ini membahas Latar Belakang, Perumusan Masalah, Kerangka 

Teoritis, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, 

Hipotesis, Analisis Data dan Sistematika Penulisan. 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini, penulis menguraikan teori - teori yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. Dimana akan dibahas mengenai pengertian 

akuntan publik dan persyaratan untuk menjadi akuntan publik, pengertian 

Kantor Akuntan Publik dan syarat - syarat untuk mendirikan Kantor 

Akuntan Publik serta jasa - jasa yang ditawarkan, Kode Etik Profesi 

Akuntan Indonesia , Pengertian Iklan dan Peraturan mengenai Iklan dan 

Penawaran jasa lainnya bagi Kantor Akuntan Publik. 

Bab III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, penulis menguraikan pertanyaan yang ada dalam 

kuisioner dan menganalisisnya satu persatu, membuat tabulasi atas 

jawaban yang diberikan oleh masing - masing responden, menguji 

hipotesis yang telah penulis buat. 

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

Didalam bab ini penulis akan membuat suatu kesimpulan dari 

penelitian yang telah penulis lakukan setelah terlebih dahulu 

dilakukan pengujian hipotesis pada bab sebelumnya; dan memberikan 

saran yang diharapkan dapat berguna. 
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