
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu negara sangat ditentukan oleh berbagai

faktor yang dimiliki masing-masing negara, antara lain sistem ekonomi,

ketersediaan sumber daya, teknologi, efisiensi, budaya, kualitas manusia dan

kualitas birokrasi. Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara akan

menentukan seberapa besar peran pemerintah dalam proses pembangunan

tersebut, serta pola kebijakan yang dilakukan. Dalam konsep ekonomi dikenal

dua kebijakan ekonomi yang utama, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan

fiskal. Kebijakan moneter merupakan pengendalian sektor moneter, sedangkan

kebijakan fiskal merupakan pengelolaan anggaran pemerintah (budget) dalam

rangka mencapai tujuan pembangunan (Teguh, 2008).

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam perekonomian yang

dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara

Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi

daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran

Negara selama satu periode yaitu satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember).
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APBN merupakan instrument untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara

dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan,

mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai

stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan.

Pendapatan negara bersumber dari pendapatan pajak (pajak dalam negri dan pajak

perdagangan internasional) dan bukan pajak (SDA, BUMN dan lainya) serta hibah

sedangkan belanja negara terdiri dari belanja rutin, belanja pembangunan, dan

dana perimbangan.

Fiscal space adalah ketersediaan ruang yang memungkinkan pemerintah untuk

dapat menyediakan sumber daya tertentu untuk dapat mencapai suatu tujuan tanpa

mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah, atau dapat lebih

jelaskan yaitu sisa rencana anggaran terhadap anggaran yang tersedia.

Beban belanja rutin setiap tahun terus meningkat, baik pada belanja pegawai,

subsidi BBM, cicilan bunga utang dan lainya. Pengeluaran pemerintah yang

meningkat ini akan berdampak pada belanja modal yang tidak besar. Peneluaran

yang semakin meningkat dan tidak diimbangin peningkatkan pendapatan akan

menyebabkan menyempitnya ruang fiskal yang tersedia.

Masalah utama kelangsungan APBN adalah masih adanya defisit anggaran.

Persoalannya adalah fiscal space yang semakin sempit karena beban APBN yang

semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa mencari jalan keluar

untuk menambah ruang fiskal yang dibutuhkan Indonesia untuk mencukupi

kebutuhan masyarakatnya, salah satunya dengan utang. Utang yang semakin
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membesar, sedikit saja terjadi gejolak ekonomi seperti adanya inflasi atau

melemahnya nilai tukar, maka akan berdampak besar pada beban anggaran pada

sektor cicilan pokok dan bunga pinjaman.

Tugas pemerintah adalah bagaimana dapat menjaga defisit anggaran pada tingkat

yang aman sehingga defisit tersebut masih dapat dicarikan pembiayaannya.

Penjelasan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal sebesar

3% dan utang maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit anggaran negara adalah selisih antara penerimaan negara dan

pengeluarannya yang cenderung negatif, artinya bahwa pengeluaran negara lebih

besar dari penerimaannya. Para ahli ekonomi cenderung menghitung defisit

anggaran negara itu bukan dari angka absolut, tetapi mengukur dari rasio defisit

anggaran negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Apabila kita

menghitung defisit anggaran negara sebagai persentase dari PDB, maka akan

mendapat gambaran berapa persen suatu negara dapat menghimpun dana untuk

menutup defisit tersebut. Kecuali itu, dengan menghitung besarnya persentase

defisit anggaran negara terhadap PDB juga menggambarkan berapa tingkat defisit

itu sudah membahayakan keadaan perekonomian.

Penyebab terjadinya defisit APBN diantaranya yaitu:  rendahnya daya beli

masyarakat, pemerataan pendapatan masyarakat, melemahnya nilai tukar,

pengeluaran akibat krisis ekonomi, realisasi yang menyimpang dari rencana, dan

pengeluaran karena inflasi. Selain itu, masi ada beberapa penyebab terjadinya

defisit APBN lainya yang tidak dibahas pada penelitian ini.
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Pembiayaan Defisit APBN dilakukan dengan dua cara, yaitu dari sisi penerimaan

dan sisi pengeluaran. APBN terdiri dari sisi penerimaan dan pengeluaran, maka

defisit APBN prinsipnya dapat ditanggulangi dengan cara menambah di sisi

penerimaan atau mengurangi di sisi pengeluaran, sisi penerimaan: Meminjam dari

perbankan dalam negeri, meminjam dari non perbankan dalam negeri atau

masyarakat dengan cara menerbitkan obligasi, meminjam dari luar negeri,

meningkatkan penerimaan pajak, mencetak uang. Sisi pengeluaran : Mengurangi

subsidi, penghematan pada setiap pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun

pembangunan, menseleksi sebagian pengeluaran-pengeluaran pembangunan,

mengurangi pengeluaran program-program yang tidak produktif dan tidak efisien.

Sumber: Kementrian Keuangan
Gambar 1. Target dan Realisasi Defisit APBN Tahun 2005-2010

Realisasi defisit anggaran paling rendah dibandingkan dengan target defisit

anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P terjadi pada tahun 2008, yaitu hanya

sebesar 0,1 % terhadap PDB jika dibandingkan dengan target defisit anggaran

dalam APBN-P 2008 sekitar 2,1 % terhadap PDB. Rendahnya realisasi defisit
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anggaran dalam kurun waktu tersebut, terutama disebabkan oleh realisasi daya

serap anggaran belanja negara rata-rata hanya mencapai sekitar 96,3% dari pagu

anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN-P, sementara realisasi

anggaran pendapatan negara dan hibah rata-rata sesuai atau memenuhi sasaran

yang ditetapkan dalam APBN-P. Lebih rendahnya realisasi anggaran belanja

negara dari pagu yang ditetapkan dalam APBN-P terutama disebabkan oleh

realisasi anggaran belanja K/L hanya mencapai Rp259,9 triliun atau 89,6% dari

pagu dalam APBN-P sebesar Rp290,0 triliun. Realisasi pendapatan negara dan

hibah mencapai Rp981,6 triliun atau 9,7% melampaui target yang ditetapkan

dalam APBN-P sebesar Rp895,0 triliun. Untuk tahun 2009, rendahnya realisasi

defisit disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja negara yaitu sebesar Rp937,4

triliun atau hanya mencapai 93,7% dari target APBN-P sebesar Rp1.000,8 triliun.

Akibat dari rendahnya defisit yang tidak diimbangi dengan penyesuaian

pembiayaan adalah bertambahnya dana dalam rekening Pemerintah.

Table 1. Dampak Harga Minyak Terhadap APBN 2008 (Rp triliun)

Dampak Terhadap
Harga Minyak Per Barel

USD 90 USD 95 USD 100

Kenaikan Pendapatan 90,7 107,7 124,7

Kenaikan Belanja 138,0 158,6 179,4

Kenaikan Defisit -0,2 -1,2 -2,6

Persentase Total Defisit 2008

Terhadap PDB (%)
-1,7 -1,7 -1,8

Sumber : Departemen Keuangan dalam Bisnis Indonesia Januari 2008.

Kurun waktu tahun 2008, fluktuasi harga  minyak dunia mempengaruhi naik

turunnya pendapatan dan belanja pemerintah. Saat harga minyak naik dari 90
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USD/barel menjadi 95 USD/barel, pendapatan pemerintah ikut naik menjadi Rp

107,7 triliun dari Rp 90,7 triliun. Namun, disamping itu belanja pemerintah juga

ikut naik karena naiknya harga minyak dunia mengakibatkan naiknya belanja

pemerintah untuk minyak (BBM) dan ditambah dengan naiknya subsidi BBM.

Nilai tukar rupiah merupakan satu indikator ekonomi makro yang terkait dengan

besaran APBN. Asumsi nilai tukar rupiah berhubungan dengan banyaknya

transaksi dalam APBN yang terkait dengan mata uang asing, seperti penerimaan

pinjaman dan pembayaran utang luar negeri, penerimaan minyak dan pemberian

subsidi BBM. Dengan demikian, variabel asumsi dasar ekonomi makro tersebut

sangat menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk dana

perimbangan, serta besarnya pembiayaan anggaran (Rosit, 2010).

0

Sumber: Nota Keuanga (data diolah)
Gambar 2. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Tahun 2000-2014

Dalam kurun waktu 2000-2014 nilai tukar terus mengalama fluktuasi yang

puncaknya pada tahun 2014 yaitu Rp11.848/$.
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Inflasi sebagai salah satu tolak ukur perekonomian suatu negara, mendapatkan

perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Kestabilan inflasi merupakan

prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya

memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya

pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan

tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi

masyarakat. Indonesia sangat memerlukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang

tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali untuk mengatasi masalah perekonomian

yang dihadapi (Primawan, 2012).

Sumber: Nota Keuanga (data diolah)
Gambar 3. Inflasi di Indonesia Tahun 2000-2014

Dalam kurun waktu 2000-2014 inflasi paling tinggi terjadipada tahun 2005 yaitu

mencapai 17.11% dan terendah berada di tahun 2009 yaitu sebesar 2.8%. dalam

kurun waktu 4 tahun inflasi turun drastis sebesar 14.31% dan sejak 2005 sampai

dengan tahun 2014 cendrung stabil rata-rata 5.5%.
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Sumber: nota keuangan (data diolah)
Gambar 4. Perbandingan Defisit APBN dan Defisit APBN Tahun
Sebelumnya

Dalam kurun waktu 2001-2014, sejak tahun 2001 sampai dengan 2005 defisit

APBN tahun sebelumnya berhubungan negative terhadap defisit APBN tahun

berjalan, namun sejak tahun2006 sampai dengan 2014 defisit APBN tahun

sebelumnya berpengaruh positif terhadap defisit APBN tahun berjalan ditunjukan

dengan terus meningkatnya seiring meningkatnya defisit APBN.

Pelaksanaan urusan perimbangan keuangan pusat dan daerah terkait dengan

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan desentralisasi diwujudkan

melalui pemberian bantuan dalam bentuk transfer dana dari Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Mekanisme penyaluran dana dimaksud sejak

tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 menggunakan istilah belanja ke daerah,

dimana penyaluran dana dilakukan dengan melibatkan pihak pemda bersangkutan.

Namun sejak awal tahun 2008, seiring dengan penunjukkan Direktur Jenderal
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Perimbangan Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bagian Anggaran

(Dana Perimbangan) dan Bagian Anggaran (Dana Otonomi Khusus dan

Penyesuaian), maka mekanisme penyaluran diubah dengan menggunakan

nomenklatur Transfer ke Daerah (LAN, 2008).

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan mekanisme baru dimana alokasi dana

untuk pemda disalurkan secara langsung melalui pemindahbukuan dari Rekening

Kas Umum Negara pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal

Perbendaharaan, ke Rekening Kas Umum Daerah, tanpa adanya keterlibatan

pemda sebagai penerima dana dalam proses pencairan dana.

Table 2. Perkembangan Transfer ke Daerah 2005-2010 (miliar rupiah)

Uraian 2005 %thd
PDB 2006 %thd

PDB 2007 %thd
PDB

I. Dana Perimbangan 143.221,3 5,1 222.130,6 6,7 243.967,1 6,2
a.Dana bagi hasil 50.479,2 1,8 64.900,2 1,9 62.941,9 1,6
b. DAU 88.765,4 3,2 145.664,2 4,4 164.787,4 4,2
c.DAK 3.97 6,7 0,1 11 .566,1 0,3 16.237 ,8 0,4

II. Dana Otsus &
Penyesuaian

7 .242,6 0,3 4.049,3 0,1 9.296,0 0,2

a. Dana Otsus 1 .7 7 5,3 0,1 3.488,3 0,1 4.045,7 0,1
b. Penyesuaian 5.467 ,3 0,2 561,1 0,0 5.250,3 0,1

Jumlah 150.463,9 5,4 226.179,9 6,8 253.263,1 4,6

Uraian 2008 %thd
PDB 2009 %thd

PDB 2010 %thd
PDB

I. Dana Perimbangan 278.7
14,7

5,6 287 .251,5 5,1 314.363,3 5,0

b.Dana bagi hasil 78.420,2 1,6 76.129,9 1,4 89.618,4 1,4
b. DAU 179.507,1 3,6 186.414,1 3,3 203.606,5 3,3
d.DAK 20.787 ,3 0,4 24.707,4 0,4 21.138,4 0,3

II. Dana Otsus &
Penyesuaian 1 3.7 18,8 0,3 21.333,8 0,4 30.249,6 0,5

b. Dana Otsus 7.510,3 0,2 9.526,6 0,2 9.099,6 0,1
b. Penyesuaian 6.208,5 0,1 11.807 ,2 0,2 21.150,0 0,3

Jumlah 292.433,5 5,9 308.585,2 5,5 344.612,9 5,5
Sumber: Kementrian Keuangan
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Pada tahun ke lima pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu pada tahun 2005,

transfer ke daerah masih sekitar Rp150,5 triliun, namun pada APBN-P tahun 2010

jumlah transfer ke daerah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat sehingga

menjadi Rp344,6 triliun. Peningkatan tersebut terjadi merata pada semua jenis

transfer ke daerah. DAU yang merupakan komponen terbesar dari transfer ke

daerah meningkat dari Rp88,7 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp203,6 triliun

pada tahun 2010, suatu peningkatan yang sangat signifikan karena meningkat

hampir tiga kali lipat. Peningkatan terbesar terjadi pada DAK. Pada tahun 2005

nilai DAK masih berada di bawah Rp4 triliun, tetapi pada tahun 2009 meningkat

menjadi Rp24,7 triliun, meskipun kemudian pada tahun 2010 turun menjadi

Rp21,1 triliun. Dengan demikian diduga kebijakan transfer ke daerah dapat

menyebabkan defisit APBN meningkat.

Berdasarkan dari fenomena tersebut, penulis berkeingnan melakukan penelitian

untuk mengetahui faktor yang menyebabkan defisit APBN dan melihat pengaruh

kebijakan transfer ke daerah yang diambil pemerintah terhadap defisit APBN

dengan judul “Analisis Defisit APBN Indonesia 1985-2014”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah adalah

sebagai berikut :

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap defisit APBN Indonesia periode tahun

1985-2014?

2. Apakah harga minyak dunia berpengaruh terhadap defisit APBN Indonesia

periode tahun 1985-2014?
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3. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap defisit APBN Indonesia periode

tahun 1985-2014?

4. Apakah Defisit APBN tahun sebelumnya berpengaruh terhadap defisit APBN

Indonesia tahun berjalan periode tahun 1985-2014?.

5. Seberapa besar pengaruh kebijakan Transfer ke Daerah tahun 2001 terhadap

defisit APBN Indonesia periode tahun 1985-2014?

6. Apakah inflasi, harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, kebijakan transfer ke

daerah dan defisit APBN tahun sebelumnya secara berasama sama

berpengaruh terhadap defisit APBN Indonesia periode tahun 1985-2014?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat pengaruh inflasi terhadap defisit APBN Indonesia periode

tahun 1985-2014.

2. Untuk melihat pengaruh harga minyak dunia terhadap defisit APBN

Indonesia periode tahun 1985-2014.

3. Untuk melihat pengaruh nilai tukar rupiah terhadap defisit APBN Indonesia

periode tahun 1985-2014.

4. Untuk melihat pengaruh defisit APBN tahun sebelumnya terhadap defisit

APBN Indonesia tahun berjalan periode tahun 1985-2014.

5. Untuk melihat pengaruh Kebijakan Transfer ke Daerah tahun 2001 terhadap

defisit APBN Indonesia periode tahun 1985-2014.
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6. Untuk melihat pengaruh inflasi, harga minyak dunia, nilai tukar rupiah,

kebijakan transfer ke daerah dan defisit APBN tahun sebelumnya secara

berasama sama terhadap defisit APBN Indonesia periode tahun 1985-2014.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Sebagai persyaratan penulis mendapatkan gelar sarjana.

2. Menambah wawasan penuis, khususnya pada bidang yang diteliti.

3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait lainnya sebagai

pengambil keputusan untuk dapat membuat kebijakan yang tepat dalam

perekonomian.

4. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak lain yang berminat untuk melakukan

penelitian lebih lanjut tentang masalah ini secara lebih luas dan mendalam.

E. Kerangka Pikir

Defisit anggaran negara adalah selisih antara penerimaan negara dan

pengeluarannya yang cenderung negatif, artinya bahwa pengeluaran negara lebih

besar dari penerimaannya. Sebab-sebat terjadinya Defisit APBN diantaranya

yaitu:  rendahnya daya beli masyarakat, pemerataan pendapatan masyarakat,

melemahnya nilai tukar, pengeluaran akibat krisis ekonomi, realisasi yang

menyimpang dari rencana, dan pengeluaran karena inflasi. Pembiayaan Defisit

APBN dilakukan dengan dua cara, sisi penerimaan: Meminjam dari perbankan

dalam negeri, meminjam dari non perbankan dalam negeri atau masyarakat

dengan cara menerbitkan obligasi, meminjam dari luar negeri, meningkatkan
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penerimaan pajak, mencetak uang. sisi pengeluaran: mengurangi subsidi,

penghematan pada setiap pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun

pembangunan, menseleksi sebagian pengeluaran-pengeluaran pembangunan,

mengurangi pengeluaran program-program yang tidak produktif dan tidak efisien.

Defisit APBN berdampak pada: Tingkat bunga, Neraca pembayaran,  Tingkat

inflasi, Konsumsi dan tabungan, Tingkat pengangguran, dan Tingkat

pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi defisit APBN di Indonesia antara

lain: Inflasi, Harga minyak dunia, Nilai tukar rupiah dan Defisit APBN tahun

Sebelumya serta kebijakan Transfer ke daerah.

Dengan memperhatikan uraian yang telah dipaparkan terdahulu, maka pada

bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai landasan

berpikir untuk kedepannya. Maka penulis melihat pengarug dari masing masing

variabel, dimulai dari melihat pengaruh inflasi, harga minyak dunia, nilai tukar

rupiah dan defisit APBN tahun sebelumya serta kebijakan transfer ke daerah

terhadap Defisit APBN di Indonesia baik secara individual maupun secara

bersama-sama dan langsung terhadap defisit APBN di Indonesia tanpa

mengaitkan pengaruh antar variabel. Landasan yang dimaksud akan lebih

mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini

guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk itu maka

penulis menguraikan landasan berpikir pada gambar di berikut:
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Gambar 5. Kerangka Pemikiran Analisis defisit APBN di Indonesia

F. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang ada diarahkan untuk merujuk

pada dugaan sementara yaitu :

1. Diduga, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap defisit APBN

Indonesia periode tahun 1985-2014.

2. Diduga, harga minyak dunia berpengaruh positif dan signifikan terhadap

defisit APBN Indonesia periode tahun 1985-2014.

3. Diduga, nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap defisit APBN

Indonesia periode tahun 1985-2014.

4. Diduga, defisit tahun sebelumya berpengaruh positif dan signifikan terhadap

defisit APBN Indonesia periode tahun 1985-2014.

5. Diduga, defisit APBN setelah kebijakan transfer ke daerah lebih besar

dibandingkan defisit APBN sebelum kebijakan transfer ke daerah.
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6. Diduga, inflasi, harga minyak dunia dan  nilai tukar secara bersama sama

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap defisit APBN Indonesia periode

tahun 1985-2014.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini akan terbagi

dalam lima bab yang tersusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan.

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, kerangka pikir, hipotesis, serta sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Menguraikan secara ringkas landasan teori yang menjelaskan tentang

permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, bab ini berisi penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya, untuk dikaji dan dibandingkan dengan penelitian yang

sedang dilakukan.

Bab III. Metode Penelitian

Dalam bab ini memuat tentang jenis dan sumber data, batasan variabel, metode

analisis, prosedur analisis data serta uji hipotesis.

Bab IV. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Menyajikan hasil estimasi data melalui alat analisis yang telah di sediakan.

Bab V. Penutup

Memuat kesimpulan dan saran setelah melakukan penelitian.


