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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dengan dibentuknya ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 

ini, persaingan dunia usaha akan semakin ketat karena arus perdagangan 

barang dan jasa semakin luas. Dari sisi tenaga kerja pun pembentukan AEC 

ini berdampak pada semakin tingginya persaingan dalam mencari pekerjaan 

karena AEC mensyaratkan adanya penghapusan aturan-aturan yang 

sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja asing, terutama sektor 

tenaga kerja profesional, seperti akuntan dan auditor (www.bbc.co.uk). 

Pemilik beserta manajemen perusahaan harus mencari cara untuk tetap 

bertahan dalam persaingan, bahkan mengembangkan usahanya lebih luas 

lagi dan meningkatkan value of the firm. Strategi-strategi yang dirancangkan 

oleh manajemen tentunya memerlukan dukungan, baik dalam bentuk 

persetujuan top level management, sumber daya manusia yang memadai, 

serta modal yang cukup.  

 Pemilik perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan sumber dana 

yang cukup untuk menjalankan strategi-strategi bisnis yang telah 

dirancangkan, sering kali melepas sebagian porsi kepemilikannya kepada 

pihak eksternal, yang paling umum melalui penjualan saham di bursa efek. 

Indonesia memiliki satu bursa efek yang bernama Bursa Efek Indonesia 
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(BEI). Peran regulator pasar modal di Indonesia dipegang oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) yang efektif sejak 31 Desember 2012 menggantikan Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Baik 

Bapepam-LK maupun OJK, mewajibkan setiap perusahaan untuk 

menyampaikan secara berkala laporan keuangannya yang telat diaudit oleh 

auditor independen. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan (Ikatan 

Akuntan Indonesia, 2012), laporan keuangan adalah suatu penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan 

keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan 

sehingga menjadi salah satu alat pertimbangan dan evaluasi bagi investor 

dalam membuat keputusan terkait investasi. 

 Untuk lebih menambah keyakinan investor bahwa laporan keuangan 

tersebut disajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, 

maka laporan keuangan perusahaan yang tercatat di BEI wajib diaudit. 

Audit memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan karena 

Akuntan Publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir 

pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi 

keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas (Agoes, 

2012). Meskipun beberapa perusahaan besar sudah memiliki auditor 

internal, tetapi auditor eksternal diyakini memiliki tingkat independensi 

yang lebih tinggi. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (Institut 

Akuntan Publik Indonesia, 2011), independensi yang dimaksud mencakup 2 
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(dua) aspek, yaitu independence in fact dan independence in appearance. 

Independence in fact ada apabila pada kenyataannya auditor mampu 

mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit. 

Artinya, auditor memiliki kejujuran yang tidak memihak dalam 

merumuskan dan menyatakan pendapatnya, objektif, dan tidak berprasangka 

dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar 

pemberian pendapat. Independence in appearance adalah hasil interpretasi 

pihak lain mengenai independensi ini. Auditor akan dianggap tidak 

independen apabila auditor tersebut memiliki hubungan tertentu, misalnya 

hubungan keluarga dengan kliennya yang dapat menimbulkan kecurigaan 

bahwa auditor tersebut akan memihak kliennya dan bekerja secara tidak 

independen.  

 Kewajiban menyampaikan laporan keuangan auditan membuat 

kebutuhan akan jasa audit meningkat. Peningkatan kebutuhan jasa audit 

menyebabkan pertumbuhan Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi semakin 

pesat. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah Kantor Akuntan Publik di 

Indonesia yang semula pada tahun 2003 berjumlah 209 KAP menjadi 492 

KAP pada tahun 2013 (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2014). Persaingan 

dari segi tarif jasa yang diberikan, reputasi yang dimiliki KAP itu sendiri 

selama berdiri, dan hasil pemeriksaan yang berupa opini audit dapat menjadi 

faktor yang memengaruhi perusahaan untuk berpindah dari satu Kantor 

Akuntan Publik ke Kantor Akuntan Publik lainnya. 
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 Timbulnya kajian mengenai masalah pergantian auditor (auditor 

switching) ini berawal dari terbongkarnya kasus Enron di Amerika pada 

tahun 2001. KAP Arthur Andersen, satu dari KAP big five dunia kala itu, 

gagal mempertahankan independensinya dalam mengaudit Enron karena 

diketahui bahwa direktur keuangan dan sebagian besar staf akuntan Enron 

ternyata juga berasal dari KAP Arthur Andersen. Akibat skandal Enron, 

pemerintah Amerika menerbitkan Sarbanes-Oxley Act (SOX) pada tahun 

2002 yang berisi standar baku bagi manajemen perusahaan publik dan 

Kantor Akuntan Publik dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan 

publik terhadap pasar modal. 

 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan kemudian 

menanggapi penerbitan SOX dengan mengeluarkan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang dalam perkembangannya 

diperbarui menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 

tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam Pasal 3 diatur pembatasan masa 

pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan perusahaan dilakukan 

oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh 

seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-

turut. Pembatasan ini dilakukan demi menjaga auditor tetap independen 

dalam bekerja karena terkadang goyahnya independensi auditor salah 

satunya disebabkan kedekatan relasi antara auditor dan perusahaan yang 

diaudit. Relasi yang dekat ini timbul karena panjangnya masa perikatan di 

antara keduanya. 
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 Jika perusahaan melakukan pergantian KAP setelah menggunakan 

jasanya selama 6 (enam) tahun buku berturut-turut atau pergantian Akuntan 

Publik setelah 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, maka memang karena hal 

tersebut bersifat wajib (mandatory). Namun jika dalam kurun waktu kurang 

dari 6 (enam) tahun buku berturut-turut perusahaan melakukan pergantian 

KAP atau dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) tahun buku berturut-turut 

perusahaan melakukan pergantian Akuntan Publik, tentunya ada faktor-

faktor yang memengaruhi pergantian auditor secara sukarela (voluntary 

auditor switching) tersebut. Fenomena pergantian auditor secara sukarela 

menjadi menarik untuk diulas karena faktor-faktor tersebut bisa berasal dari 

internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal antara lain pergantian 

manajemen, besarnya porsi kepemilikan publik, rasio keuangan perusahaan, 

dan pertumbuhan perusahaan. Untuk faktor eksternal bisa berasal dari sisi 

KAP, misalnya besaran fee dan ukuran KAP yang memberikan jasa audit 

kepada perusahaan. Pergantian auditor, baik secara sukarela maupun 

dimandatkan oleh peraturan pemerintah, melibatkan biaya langsung dan 

tidak langsung. Biaya-biaya tersebut timbul karena KAP yang baru belum 

memiliki pemahaman yang mendalam mengenai bisnis perusahaan sehingga 

proses audit dimulai dari tahap awal lagi. Biaya langsung seperti kontrak 

baru yang biasanya lebih mahal dibandingkan melanjutkan kontrak yang 

lama. Adapun biaya tidak langsung meliputi waktu dan biaya yang 

dikeluarkan untuk masa penyesuaian antara klien dengan auditor baru dan 

pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. 
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 Dalam kegiatan operasional, perusahaan dijalankan dan dikelola oleh 

manajemen. Konflik kepentingan sering timbul di dalamnya. Pemilik 

perusahaan tentu menginginkan perusahaannya mendapat keuntungan, 

berkembang pesat, dan nilai dari perusahaan meningkat. Sayang dalam 

kenyataannya terkadang keinginan pemilik tersebut tidak tercapai maksimal, 

dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengambil keputusan 

untuk melakukan pergantian manajemen perusahaan. Pergantian manajemen 

dapat pula terjadi jika pemegang saham mayoritas berpindah tangan, atau 

jika terjadi konflik internal perusahaan. Pemilihan auditor yang digunakan 

jasanya oleh perusahaan sangat bergantung terhadap pertimbangan 

manajemen. Menurut Damayanti dan Sudarma (2007) dalam Pratini dan 

Astika (2013), pergantian manajemen perusahaan dapat diikuti oleh 

perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan 

KAP. Schwartz dan Menon (1985) dalam Sarumpaet (2010) juga 

menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan pergantian manajemen 

akan cenderung mengganti KAP-nya karena manajemen akan mencari KAP 

yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa 

pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor switching. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian Sinarwati (2010), Susan dan Trisnawati 

(2011), serta Sulistiarini dan Sudarno (2012) yang menunjukkan pergantian 

manajemen berpengaruh terhadap pergantian auditor, akan tetapi penelitian 

Chadegani et al. (2011) di Malaysia menunjukkan hasil sebaliknya. 
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 Kepemilikan publik juga memiliki peranan dalam auditor switching. 

Jika perusahaan dikelola dan dikuasai kepemilikan saham mayoritasnya 

oleh keluarga dan kerabat dekat, maka tidak ada permintaan khusus terkait 

jasa audit. Berbeda halnya jika porsi kepemilikan publik meningkat atau 

bahkan menjadi mayoritas, maka tuntutan atas kualitas audit yang semakin 

baik akan muncul. Publik memiliki kekhawatiran bahwa Kantor Akuntan 

Publik yang selama ini memeriksa perusahaannya bekerja sesuai keinginan 

keluarga tersebut, sehingga akan mendorong perusahaan untuk berganti 

auditor atau KAP yang lebih berkualitas. Dapat disimpulkan bahwa 

kepemilikan publik berpengaruh terhadap auditor switching. Hal ini juga 

diteliti oleh Suparlan dan Andayani (2010) dengan kesimpulan yang sama, 

sedangkan Sulistiarini dan Sudarno (2012) berpendapat bahwa kepemilikan 

publik tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. 

 Faktor lain yang dapat mendorong terjadinya pergantian auditor 

adalah rasio keuangan perusahaan. Debt to equity ratio (DER) merupakan 

salah satu rasio leverage yang dihitung dengan membandingkan total utang 

(liabilitas) dengan total modal (ekuitas) perusahaan. Rasio leverage 

menunjukkan berapa besar sebuah perusahaan menggunakan utang dari luar 

untuk membiayai operasi maupun ekspansinya. Nilai DER yang tinggi 

mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki akses yang baik terhadap 

pasar keuangan, tetapi jika perusahaan tidak dapat mengelola pinjaman 

tersebut secara optimal maka muncul risiko menurunnya kemampuan kas 

perusahaan karena secara berkala perusahaan harus membayar bunga serta 
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pokok utangnya. Beban bunga yang cukup besar, belum lagi pokok utang 

yang harus dilunasi oleh perusahaan dapat memicu manajemen untuk 

berusaha menekan beban-beban lain agar perusahaan tetap mampu 

memperoleh laba. Jika manajemen ingin menekan beban jasa audit 

misalnya, maka cenderung perusahaan akan berganti ke KAP yang memiliki 

tarif lebih rendah. Namun jika manajemen ingin meyakinkan investor 

bahwa meskipun memiliki utang yang besar tetapi kinerja manajemen dan 

kondisi keuangan perusahaan tetap baik, maka bisa saja perusahaan akan 

memilih KAP dengan reputasi yang lebih baik agar image perusahaan tetap 

terjaga di mata publik. Dapat disimpulkan bahwa debt to equity ratio 

berpengaruh terhadap auditor switching. Penelitian Sinarwati (2010) 

menyatakan hal senada bahwa pergantian auditor dipengaruhi oleh kesulitan 

keuangan yang diproksikan dengan DER. 

 Selain ketiga faktor tersebut, pertumbuhan perusahaan juga menjadi 

salah satu faktor terjadinya auditor switching. Pertumbuhan perusahaan 

dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satunya adalah peningkatan 

jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki dari 

tahun ke tahun, dapat dikatakan semakin berkembang pula perusahaan 

tersebut. Bagi pemilik, ketika bisnisnya bertumbuh dan semakin luas, salah 

satu cara memantau dan menilai kinerja manajemen yang bekerja untuknya 

adalah melalui laporan keuangan yang disajikan manajemen. Namun 

laporan keuangan tersebut perlu diyakini kembali kewajarannya melalui 

audit yang dilakukan auditor independen. Dengan semakin berkembangnya 
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perusahaan, kompleksitas bisnis perusahaan meningkat, hal ini dapat 

memicu pergantian auditor yang digunakan perusahaan ke auditor atau KAP 

lain yang lebih besar dan memiliki sumber daya yang lebih mumpuni. Tidak 

hanya itu, kemampuan perusahaan dalam membayar jasa audit pun 

meningkat seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Penggunaan KAP yang 

lebih besar juga dapat meningkatkan image perusahaan apalagi jika 

perusahaan melebarkan sayap hingga multinasional. Dapat disimpulkan 

bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap auditor switching. 

Penelitian Prastiwi dan Wilsya (2009) serta Wijaya (2013) juga 

membuktikan hal yang sama, tetapi Angraini (2013) meneliti hal ini dan 

mendapatkan hasil sebaliknya, pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap pergantian auditor. 

 Terjadinya pergantian auditor juga dapat dipengaruhi oleh ukuran 

Kantor Akuntan Publik. Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya 

tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di pihak eksternal 

sebagai pengguna laporan keuangan. Mardiyah (2002) dalam Divianto 

(2011) menyatakan expertise KAP merupakan salah satu atribut dalam 

servis KAP besar. Adanya faktor expertise tersebut akan menentukan 

perubahan auditor oleh perusahaan sehingga perusahaan lebih memilih KAP 

besar. Kantor Akuntan Publik besar juga biasanya memiliki informasi yang 

lebih mutakhir, akses terhadap isu dan perkembangan terbaru terkait 

akuntansi dan audit yang lebih luas, serta sumber daya manusia yang lebih 

terlatih karena diberikan pelatihan secara berkala terus-menerus. Selain itu, 
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kebergantungan KAP besar terhadap klien relatif lebih kecil karena 

memiliki klien dalam jumlah besar. Hal ini diharapkan mampu membuat 

KAP besar mempertahankan independensi dalam auditnya. Dapat 

disimpulkan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap 

voluntary auditor switching. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian 

Sarumpaet (2010), Divianto (2011), Nabila (2011), dan Wijaya (2013). 

Namun penelitian Angraini (2013) berkesimpulan bahwa ukuran KAP tidak 

berpengaruh terhadap pergantian auditor. 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Sinarwati (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

sebagai berikut. 

1) Penelitian ini tidak menguji variabel opini going concern dan reputasi 

auditor karena tidak berpengaruh terhadap penelitian sebelumnya. 

2) Penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan publik yang mengacu 

pada penelitian Suparlan dan Andayani (2010), variabel pertumbuhan 

perusahaan yang mengacu pada penelitian Prastiwi dan Wilsya (2009), 

dan variabel ukuran Kantor Akuntan Publik yang mengacu pada 

penelitian Sulistiarini dan Sudarno (2012).   

3) Penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan Indeks 

Kompas100 periode 2011-2013, sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2003-2007. 
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4) Dalam penelitian ini debt to equity ratio (DER) menjadi variabel 

independen, sedangkan dalam penelitian sebelumnya DER merupakan 

proksi untuk variabel kesulitan keuangan. Penggunaan debt to equity 

ratio sebagai proksi dari variabel kesulitan keuangan dianggap tidak tepat 

untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan. 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pergantian Manajemen, 

Kepemilikan Publik, Debt to Equity Ratio, Pertumbuhan Perusahaan, 

dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Auditor Switching (Studi 

pada Perusahaan Indeks Kompas100 Periode 2011-2013)”. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Mengingat luasnya topik yang dibahas, maka peneliti membatasi masalah 

sebagai berikut. 

1) Penelitian terbatas pada analisis pengaruh pergantian manajemen, 

kepemilikan publik, debt to equity ratio, pertumbuhan perusahaan, dan 

ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap auditor switching. 

2) Variabel pergantian manajemen diproksikan dengan pergantian direktur 

utama atau presiden direktur perusahaan. 

3) Variabel kepemilikan publik diukur berdasarkan porsi jumlah nominal 

kepemilikan saham masyarakat (public) dibandingkan dengan jumlah 

nominal saham beredar. 
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4) Variabel debt to equity ratio diukur menggunakan perbandingan total 

utang (liabilitas) dengan total modal (ekuitas) perusahaan. 

5) Variabel pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan pertumbuhan aset 

perusahaan dan diukur dengan membandingkan selisih kenaikan aset 

dengan jumlah aset tahun sebelumnya. 

6) Variabel ukuran Kantor Akuntan Publik dikategorikan menjadi 2 (dua), 

yaitu KAP yang berafiliasi dengan KAP big four dan KAP yang tidak 

berafiliasi dengan KAP big four. 

7) Objek penelitian terbatas pada perusahaan Indeks Kompas100 periode 

2011-2013. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. 

1) Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor switching? 

2) Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap auditor switching? 

3) Apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap auditor switching? 

4) Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap auditor 

switching? 

5) Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap auditor 

switching? 
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6) Apakah pergantian manajemen, kepemilikan publik, debt to equity ratio, 

pertumbuhan perusahaan, dan ukuran Kantor Akuntan Publik secara 

simultan berpengaruh terhadap auditor switching? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan batasan masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pergantian 

manajemen terhadap auditor switching. 

2) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan publik 

terhadap auditor switching. 

3) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh debt to equity ratio  

terhadap auditor switching. 

4) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pertumbuhan 

perusahaan terhadap auditor switching. 

5) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran Kantor 

Akuntan Publik terhadap auditor switching. 

6) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pergantian 

manajemen, kepemilikan publik, debt to equity ratio, pertumbuhan 

perusahaan, dan ukuran Kantor Akuntan Publik secara simultan terhadap 

auditor switching. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

terkait sebagai berikut. 

1) Bagi Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik, sebagai bahan 

evaluasi jika klien yang menerima jasa memutuskan untuk melakukan 

pergantian auditor. 

2) Bagi perusahaan, baik pemilik maupun manajemen, sebagai bahan 

evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai 

perlu atau tidaknya melakukan pergantian auditor. 

3) Bagi pembuat kebijakan dan peraturan, dalam hal ini Kementerian 

Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bahan pertimbangan 

dalam penyusunan regulasi terkait jasa Akuntan Publik. 

4) Bagi pembaca, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai 

pemeriksaan akuntansi di Indonesia, khususnya faktor-faktor yang 

memengaruhi perusahaan melakukan auditor switching.  

5) Bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi untuk peneliti 

selanjutnya yang meneliti bidang pemeriksaan akuntansi, khususnya 

auditor switching. 

6) Bagi peneliti, sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan yang didapat 

selama proses perkuliahan ke dalam praktik nyata dalam dunia akuntansi, 

khususnya bidang pemeriksaan akuntansi. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH LITERATUR 

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian 

yang dilakukan, yang mendasari pembahasan secara rinci, dapat 

berupa definisi-definisi atau model matematis yang langsung 

berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, 

metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.  

BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan hasil-hasil dari penelitian, dari tahap 

analisis, desain, hingga hasil pengujian hipotesis dan 

implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik secara 

kualitatif dan/atau kuantitatif. 
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BAB V  : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban 

atas masalah penelitian dan tujuan penelitian, serta informasi 

tambahan yang diperoleh atas dasar temuan penelitian. Pada bab 

ini juga dipaparkan tentang keterbatasan dari penelitian. Saran 

merupakan manifestasi dari penulis atas sesuatu yang belum 

ditempuh dan layak untuk dilaksanakan pada penelitian lanjutan. 
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