
  

  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pinjaman berelasi 1 merupakan hal yang  sering dilakukan dalam kelompok 

bisnis di negara-negara Asia Timur  . Misalnya, ketika pasar  modal eksternal tidak 
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berkembang dengan baik, pasar  modal internal (seperti melalui pinjaman berelasi) 

dalam  kelompok   bisnis   dapat  menjadi   alternatif  sumber   pendanaan   dengan 

mengurangi  masalah   asimetri  informasi  antara   manajer  dengan  investor   luar 

(Khanna dan Palepu,  2000). Pinjaman  berelasi dapat memberikan  manfaat dalam 

meningkatkan efisiensi  pinjaman dalam beberapa  cara. Pihak  penyedia pinjaman 

mempunyai  informasi   lebih   banyak  tentang   peminjam  yang   berelasi   dalam 

kelompok  bisnis dibandingkan  dengan  informasi dari  pihak  yang  tidak berelasi 

dan  informasi  tersebut  dapat   menggunakan  untuk  menilai  karakteristik  risiko 

proyek  investasi  atau  memaksa  peminjam  untuk  meninggalkan  proyek-proyek 

investasi yang  buruk di  periode awal.  Pihak  berelasi dapat  melakukan pinjaman 

berelasi  karena   hubungan   dekat  antara   pemberi  pinjaman   dengan  penerima 

pinjaman  untuk  meningkatkan efisiensi.  Pemantauan  kredit  oleh  pihak  internal 

1 Pinjaman  berelasi (related  lending) merupakan  aktivitas pemberian  pinjaman antar  perusahaan 

dalam  kelompok bisnis.  Pinjaman  berelasi  merupakan  salah satu  bentuk  transfer  sumberdaya 

antara kelompok bisnis (bentuk lainnya adalah seperti:  transfer aset, pinjaman pribadi bersubsidi, 
transfer  modal, gaji,  transfer pricing).  Pinjaman berelasi  memberikan  konstribusi 39,48%  dari 

total transaksi dalam kelompok bisnis (Moscariello, 2013) 

2  Sejak tahun  1980-an,  kreditor dan  investor asing  telah  berperan penting  untuk  ekonomi Asia 

Timur. Kelompok  bisnis 30  terbesar di  Korea misalnya,  menyumbang 40%  dari total  produksi 
Korea  di sektor  pertambangan  dan  manufaktur  dan menyumbang  14%  dari  GNP pada  tahun 

1996.  Afiliasi kelompok  bisnis  di  Thailand,  Malaysia, Singapura,  dan  Taiwan  yang terdaftar 
bursa  saham  menyumbang  masing-masing  24,3%,  24,9%, 39,6%,  dan  56,2%,  terhadap  total 

pasar kapitalisasi pada tahun 2012. 
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dapat mengurangi  risiko asimetri  dibandingkan memperluas  kredit kepada orang 

luar. Dengan demikian, pinjaman terhadap pihak-pihak  berelasi akan memberikan 

manfaat yang lebih baik untuk  kedua pihak yaitu peminjam dan pemberi pinjaman 

karena mengurangi asimetri  informasi dan meningkatkan insentif (La Porta  et al., 

1999). 

Pinjaman    berelasi     selain    mempunyai     beberapa    manfaat,     sering 

menimbulkan risiko  yang  lebih besar  terhadap masalah  keagenan, seperti  dalam 

pengambilalihan hak  pemegang saham  minoritas (ekspropriasi)  melalui aktivitas 

tunneling .   Pada   aktivitas  tunneling,   pemegang   saham  mayoritas   cenderung 
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meningkatkan  kemakmurannya  sendiri  dengan  melakukan  tindakan  pengambil 

alihan,  menikmati manfaat  privat  dari  kontrol yang  dimilikinya  dan merugikan 

pemegang saham minoritas (Liu et al.,  2010). 

Bukti tunneling  pada kelompok  bisnis telah  ditemukan dalam  berbagai 

negara  baik   di  negara   maju  dan  berkembang 4 ,  namun   studi  tunneling  pada 

.  Potensi karakteristik  kelompok  bisnis  di  Indonesia  masih  terbatas   dilakukan 5 

tunnelling dapat terjadi  di perusahaan publik  di Indonesia karena  pada umumnya 

perusahaan  publik  di  Indonesia  merupakan kelompok  bisnis  yang  mengadopsi 

struktur   kepemilikan   piramida   (World   Bank,   2010).    Struktur   kepemilikan 

3 Tunneling    merupakan   upaya    pemegang    saham    pengendali   perusahaan    induk   untuk 

mengeksploitasi  pemegang   saham   minoritas  dengan   memindahkan   sumber  daya   ekonomi 

perusahaan (Johnson et al.  2000). 

4  Bukti  tunneling  di  negara  maju,  seperti:   Amerika  Serikat  (Atanasov  et  al.,  2006),  Jepang 

(Weinstein  dan Yafeh,  1998),  Swedia (Bergstrom  dan  Rydqvist, 1990),  Korea Selatan  (Baek, 

Kang  dan  Lee,  2006). Bukti  tunneling  di  negara  berkembang seperti:  India  (Bertrand  et  al., 

2002), Thailand  (Polsiri  dan Wiwattanakantang,  2004, dan  Bunkanwanicha  dan Gupta,  2012), 

ASEAN (Juliarto, 2012). 

5 Bukti adanya tunneling di Indonesia diantaranya ditemukan dalam  penelitian Mutamimah (2009) 

pada  aktivitas merger  dan  akuisisi, Yuniasih,  Rasmini  dan Wirakusuma  (2012)  pada aktivitas 

transfer pricing dan Sari (2012) pada berbagai jenis transaksi. 
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piramida  tersebut  memungkinkan  pemilik  dapat  melakukan   “tunnelling”  yaitu 

menyalurkan  sumberdaya   dari  perusahaan   yang  sahamnya   sebagian  dimiliki 

publik ke  perusahaan  lain (baik  yang sahamnya  tidak  dijual ke  publik,  maupun 

yang dijual  ke  publik). Sumberdaya  tersebut dapat  dipindah antar  bagian dalam 

struktur piramida sesuai  keinginan pemegang saham pengendali  dalam kelompok 

bisnis    (Baek,    Kang     dan    Lee,    2006).    Struktur     kepemilikan    piramida 

memungkinkan   pemilik   pengendali   mempunyai  hak   kontrol   tinggi,   namun 

memiliki hak arus  kas rendah, sehingga kegiatan  tunneling akan berdampak kecil 

terhadap pemegang saham pengendali (La Porta et al., 2000). 

Selain mengadopsi  struktur kepemilikan  piramida, karakteristik  penting 

lainnya perusahaan  publik di Indonesia  adalah bahwa  sebagian besar perusahaan 

dimiliki  dan   dikendalikan  oleh  pemegang   saham  pengendali  utama.   Pemilik 

pengendali   dapat   merupakan   individu,  keluarga,   swasta,   asing   dan   negara 

(Welford,  2007).  Di  Indonesia,  proporsi  kontrol  keluarga   adalah  yang  paling 

tinggi yaitu 71.5% (untuk 20% cut off), diikuti oleh kontrol negara (8.2%), sisanya 

dikontrol  oleh  perusahaan   publik  nonfinansial  13,2%   dan  perusahaan  publik 

finansial  2% (Claessens,  Djankov  dan  Lang,  2000). Hasil  studi  tersebut  masih 

konsisten dengan  hasil  penelitian pada  beberapa  tahun terakhir  (Achmad et  al., 

2011)  yang  mengungkapkan  bahwa 66%  perusahaan  publik  di  pasar  modal di 

Indonesia  dimiliki  keluarga.  Juliarto  (2012)   menemukan  pengaruh  pengendali 

akhir keluarga  terhadap tunneling pinjaman  berelasi. Faktor  regulasi yang  lemah 

mempengaruhi  terhadap   tunneling  pinjaman   berelasi  di   pasar  modal   negara 

ASEAN. 
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Penelitian   sebelumnya   terhadap   peran  kepemilikan   asing   terhadap 

mekanisme   tata  kelola   masih   memberikan  hipotesis   yang   belum  konsisten. 

Kepemilikan asing berpotensi untuk  mendorong penawaran yang lebih  transparan 

dan penekanan tata kelola  untuk mencegah perilaku oportunistik seperti   tunneling 

(Peng, 2003; Kochhar  dan David 1996;  Tihanyi et al.,  2003; Young et  al.,  2008; 

Dahlquist  dan Robertsson,  2001)  serta  membantu perusahaan-perusahaan  untuk 

melepaskan   diri    dari    ketergantungan   yang    berlebihan   pada    kepemilikan 

terkonsentrasi  (Khanna dan  Palepu,  2000).  Namun demikian  penelitian  lainnya 

(seperti  Penelitian   Firth  et   al.,   2008;  Pound,   1988)  di   pasar  modal   China 

menemukan  bahwa   kepemilikan  (kapitalisasi  pasar   besar)  asing   berpengaruh 

menambah biaya  keagenan pada  industri yang dianggap  strategis, misalnya  pada 

bidang telekomunikasi, perbankan  dan konstruksi (bekas  BUMN yang membawa 

dampak pada Negara). 

Pada   dasarnya,  perangkat   hukum  di   Indonesia   telah  berusaha   untuk 

melindungi  pemegang   saham  minoritas.   Beberapa   regulasi  seperti:   Undang- 

Undang Perseroan Terbatas  (UU PT) tahun 2007, Keputusan Ketua  Bapepam-LK 

Nomor VIII.G7/BL/2012, PSAK 7 (R2009)  dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

14/14/PBI/2012  sebenarnya telah  mensyaratkan transparansi  serta  mensyaratkan 

pengungkapan pihak  yang diperlakukan  setara  dalam transaksi  wajar. Meskipun 

beberapa regulasi telah mensyaratkan transparansi dan mensyaratkan 

pengungkapan  pihak  yang  diperlakukan   setara  dalam  transaksi  wajar,  namun 

hanya  Peraturan   Bank  Indonesia   Nomor  14/14/PBI/2012  yang   mensyaratkan 

bunga  sesuai  pasar  atas   transaksi  pinjaman  berelasi,  artinya   bunga  pinjaman 
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sesuai dengan  bunga  pasar hanya  berlaku untuk  industri  keuangan. Di  sisi lain, 

sebagian besar  pemegang saham minoritas  yang mempunyai kepemilikan  kurang 

dari 5% hanya berorientasi pada keuntungan sesaat seperti perubahan harga saham 

(hanya   untuk  trading)   dan   tidak  peduli   dengan  aktivitas   perusahaan,   serta 

mengalami  kesulitan   menempuh  jalur   hukum  sehingga  lebih   memilih  untuk 

menjual sahamnya.  Investor minoritas yang  mempunyai kepemilikan kurang  dari 

5%  tersebut  pada  umumnya  merupakan  investor  individual  (Bapepam,  2013), 

kurang   rasional,  terlibat   dalam   bisnis   atau   menyetor  modal   dengan   hanya 

berpedoman  pada naluri,  ikut-ikutan  (Kartasova,  2013:72),  investor yang  lugas 

(naive  investors),  tidak canggih  (unsophisticated  investors)  serta  tidak  terbiasa 

menganalisis  detil  situasi dan  kondisi  sektor  usahanya  (Jogiyanto,  2010:  395). 

Informasi  akuntansi sebagai  nilai  yang  bermanfaat  bagi investor  ternyata  tidak 

sepenuhnya dimanfaatkan oleh  investor saham individual (Aprillianto,  Wulandari 

dan Kurrohman, 2014) 

Sementara  pemegang  saham  minoritas  dengan  kepemilikan  sekitar   5% 

atau lebih  (yang  pada umumnya  merupakan pemilik  saham institusional  dengan 

berorientasi investasi jangka  panjang) tidak  mempunyai cukup bargaining power 

untuk mencegah  tunneling. Prinsip  one man  one vote  yang melekat  pada saham 

yang  dimiliki  membuatnya   selalu  kalah  dalam   hal  pengambilan  suara  untuk 

menentukan   keputusan.  Beberapa   penelitian   (Qian,   Pan  dan   Yeung,   2011; 

Moscariello,   2013)   merekomendasikan   peran   kepemilikan   institusional   non 

5 



  

  

pengendali   dalam   pengendalian  eksproriasi.   Pemegang   saham   institusional 6 

cenderung   berperilaku  aktif   dalam  pengambilan   suara  dibandingkan   dengan 

pemegang  saham  lain,  meskipun  mereka  tidak memiliki  kekuatan  yang  cukup 

dalam hak suara. 

Di    Indonesia,    pemerintah    telah    menekankan   pentingnya    peranan 

pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen   dalam mewujudkan  good 
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corporate  governance  (Surat  Keputusan  Direksi  PT Bursa  Efek  Jakarta  (BEJ) 

Nomor:  Kep 315/BEJ/06-2000  No  I-A). Namun  meskipun  Indonesia  menganut 

two-tier boars  system yaitu terdapat  pemisahan yang  tegas antara  direksi dengan 

komisaris, dalam pelaksanaanya  peran komisaris independen  juga belum berjalan 

dengan   baik.   Seorang   direktur   perusahaan   induk   menjadi   komisaris   pada 

perusahaan anak, dan sebaliknya direktur  dari perusahaan anak menjadi komisaris 

pada perusahaan  induk.  Akibatnya terkesan  perusahaan-perusahaan di  Indonesia 

menganut  one-tier board  system di  mana  komisaris atau  direksi mengendalikan 

perusahaan dengan kuat  dan menjadikan salah satu pihak  hanya untuk  memenuhi 

kriteria undang-undang (Santosa, 2008:200). 

Potensi tunneling  pinjaman berelasi  dapat  meningkat selama  krisis. Pada 

kondisi krisis, tingkat  bunga pinjaman tinggi, profitabilitas menurun,  modal asing 

banyak  ditarik  keluar,  tangibility  asset  yang  lebih  rendah  dan  insider holding 

tinggi  menjadi pendorong  perusahaan untuk  menggunakan  dana internal,  dalam 

6 Kepemilikan  institusional non  pengendali  merupakan salah  satu mekanisme  pengawasan yang 

dilakukan   dari  pihak   eksternal   perusahaan   seperti  perusahaan   efek,   perusahaan  asuransi, 

perbankan, perusahaan  investasi, dana  pensiun, dan  kepemilikan institusi  lain akan  mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan. 

7 Komisaris  independen tersebut tidak  terafiliasi dengan pemegang  saham utama,  dewan direksi, 

maupun  dewan komisaris  lainnya,  sehingga komisaris  independen  diharapkan dapat  mewakili 

kepentingan pemegang saham minoritas dalam hal pengawasan perseroan. 
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kelompok    bisnis    (Friedman,    Johnson     dan    Mitton,    2002;    Polsiri    dan 

Wiwattanakantang, 2004). La  Porta et al. (2000) berpendapat  bahwa insentif bagi 

orang dalam  (insider) dalam  untuk mengambil alih  pihak luar  (outsiders) sangat 

kuat   selama   krisis   ekonomi,   ketika   orang   dalam   memiliki   insentif   untuk 

menggunakan   sumber   daya   perusahaan   untuk    menyelamatkan   perusahaan- 

perusahaan  mereka  yang  lain  (Chang,  2006:408).  Rokhim  (2004)  menemukan 

bahwa pinjaman berelasi mempengaruhi tingkat kesehatan perbankan di Indonesia 

pada periode krisis ekonomi Asia tahun 1997 dan 1998. 

Berdasarkan  uraian  diatas   dapat  disimpulkan  bahwa  potensi   tunneling 

dalam  pinjaman   berelasi  dapat  terjadi  pada   perusahaan  publik   di  Indonesia. 

Penulis  menganggap   penelitian  ini   penting  untuk   menindaklanjuti  penelitian 

Juliarto  (2012)   berkaitan  dengan   potensi  tunneling   pinjaman  berelasi  dalam 

kelompok  bisnis  dengan  menambahkan variabel  struktur  kepemilikan  piramida 

sebagai  karakteristik   kepemilikan   dalam  kelompok   bisnis   di  Indonesia   dan 

beberapa mekanisme tata kelola untuk mengendalikan tunneling pinjaman berelasi 

dalam kerangka pengembangan regulasi perlindungan  pemegang saham minoritas 

di pasar modal Indonesia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar  belakang  diatas, pokok  permasalahan dalam  penelitian 

ini   dapat    dirumuskan    sebagai   berikut.    Bagaimanakah   pengaruh    struktur 

kepemilikan   piramida,   pengendali   akhir   keluarga,   pengendali   akhir   asing, 

kepemilikan   institusional   non   pengendali,  komisaris   independen   dan   krisis 

keuangan terhadap tunneling pinjaman berelasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan  yang hendak  dicapai  dalam  penelitian ini  adalah  untuk  menguji 

pengaruh  struktur kepemilikan  piramida,  pengendali akhir  keluarga,  pengendali 

akhir asing,  kepemilikan institusional  non pengendali, komisaris  independen dan 

krisis keuangan terhadap tunneling pinjaman berelasi. 

1.4 Motivasi Penelitian 

Penelitian   sebelumnya   yang    telah   dilakukan   yang   menghubungkan 

pengaruh kepemilikan  terhadap tunneling  pinjaman berelasi,  beberapa penelitian 

seperti Bushman  et al.  (2012),  Luo dan  Jackson (2012),  Li (2010),  Guo  (2012) 

menemukan pengaruh  pengendali  akhir terhadap  tunneling  pinjaman berelasi  di 

beberaga  negara Asia,  namun penelitian  tersebut tidak  memisahkan  kontrol dan 

kepemilikan.  Penelitian  lainnya  dengan  memasukkan  perusahaan  di  Indonesia 

sebagai sampel,  Juliarto (2012)  menemukan pengaruh pengendali  akhir keluarga 

dan  kepemilikan  asing terhadap  tunneling  pinjaman  berelasi,  namun  penelitian 

tersebut  juga belum  memisahkan  kontrol dan  kepemilikan  melalui  kepemilikan 
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piramida  sebagai   salah  satu   karakteristik  struktur   kepemilikan  yang   banyak 

diadopsi oleh  kelompok  bisnis di  Indonesia.  Memasukkan struktur  kepemilikan 

piramida  penting  karena  pemilik  pengendali   yang  memiliki  hak  kontrol  (hak 

suara)  besar  sedangkan hak  arus  kas  kecil  (risiko  kecil)  atas perusahaan  yang 

dikendalikannya   mempunyai   insentif  untuk   melakukan   ekspropriasi   melalui 

tunneling. 

Kedua, penelitian  terdahulu Juliarto  (2012), Hallward-Driemeier, Larossi, 

dan  Sokoloff  (2002) dan  (Kim  et  al.  2010),  baru  meninjau kepemilikan  asing 

sebagai   sarana    control   dan   pengawasan    dalam   memperbaiki   tata    kelola 

perusahaan,  namun  belum  meninjau  lebih  jauh  ketika  investor  asing  memiliki 

control yang tinggi  memberikan insentif bagi  pemegang saham untuk  melakukan 

tindakan pengambil alihan sumberdaya  perusahaan, terlebih ketika terjadi kondisi 

makro ekonomi  yang yang  kurang stabil.  Kepemilikan asing  berpotensi menjadi 

kontrol (pengawasan) ketika mereka  bukan pengendali, namun dapat memberikan 

hasil berbeda jika pemegang saham asing berperan menjadi pengendali. 

Ketiga, penelitian  Juliarto (2012)  belum memasukkan faktor  kepemilikan 

institusi. Investor  institusional yang  memiliki kepemilikan saham  minoritas akan 

berusaha memperjuangkan  haknya bila terjadi  ekpropriasi dan bisa  mengarahkan 

kepada   tata   kelola  yang   lebih   transparan.   Investor   institusional   cenderung 

berperilaku  aktif   dalam   pengambilan  suara   dibandingkan  dengan   pemegang 

saham minoritas lainya  yang mempunyai kepemilikan kurang dari 5%,  yang pada 

umumnya merupakan investor individual,  investor yang lugas, tidak canggih  serta 

tidak  terbiasa  menganalisis detil  situasi  dan  kondisi sektor  usahanya,  sehingga 
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kepemilikan  institusional   non  pengendali  (seperti   perusahaan  asuransi,   bank, 

perusahaan investasi  dan  kepemilikan oleh  institusi  lain) diharapkan  akan lebih 

efektif dalam mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen. 

Dari uraian tersebut memotivasi  peneliti untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut  dengan fokus  pada  tunneling pinjaman  berelasi  pada  kelompok bisnis  di 

Indonesia    dengan    menambahkan   variabel    struktur    kepemilikan    piramida 

(memisahkan hak  aliran kas  dan kontrol)  dan pengendali  akhir asing.  Meskipun 

beberapa regulasi  telah diberlakukan,  namun beberapa  kelemahan dari  kerangka 

regulasi tetap  dapat memfasilitasi  potensi tunneling  pinjaman berelasi.  Beberapa 

mekanisme  perlu  dikembangkan  sehingga  secara  tidak  langsung  penelitian  ini 

menguji kerangka  regulasi yang ada  dengan menambahkan  variabel kepemilikan 

institusi   non   pengendali    dan   proporsi   komisaris   independen    serta   faktor 

lingkungan yaitu variabel krisis. 

1.5 Konstribusi Penelitian 

Konstribusi empiris  penelitian ini  adalah membuktikan tunneling   pinjaman 

berelasi pada kelompok  bisnis dengan menguji  pengaruh selisih hak  kepemilikan 

dengan kontrol  dalam struktur kepemilikan  piramida dan pengendali  akhir asing. 

Pertama, penelitian  ini menguji struktur  kepemilikan piramida  sebagai salah satu 

karakteristik   kepemilikan   perusahaan   publik   di   Indonesia,    karena   pemilik 

pengendali  yang mempunyai  hak kontrol  tinggi  sedangkan hak  arus kas  rendah 

berpotensi memfasilitasi tunneling  (Johnson et al.,  2000; Baek et.  al., 2006; Guo 

dan Ma,  2009;  Be et  al.,  2013; Ikram  dan Naqvi,  2005;  Munir dan  Gul,  2010; 
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Polsiri  dan   Wiwattanakantang,  2004).   Hasil  tersebut   memberikan  kontribusi 

praktis  kerangka  regulasi   perlindungan  pemegang  saham  minoritas,   misalnya 

perlunya  hak  arus  kas yang  tinggi  bagi  pemilik  pengendali  sebagai  komitmen 

untuk  mencegah  tunneling   pinjaman  berelasi  di   negara  dengan  perlindungan 

(hukum  dan   pasar)  bagi   pemegang  saham  minoritas   yang  lemah   seperti  di 

Indonesia.  Dengan  adanya  kepemilikan   arus  kas  yang  tinggi   bagi  pemegang 

saham  pengendali,  maka tindakan  ekspropriasi  akan  merugikan  dirinya  sendiri 

juga secara  langsung sehingga pemilik utama  akan mengurangi/ tidak  melakukan 

ekspropriasi (La Porta et al., 1999). 

Kedua,  penelitian  ini  memasukkan  faktor  pengendali akhir  asing  untuk 

menguji konsistensi efektivitas kepemilikan asing sebagai mekanisme 

pengendalian  tunneling  pinjaman  berelasi.   Juliarto  (2012)  menemukan  bahwa 

kepemilikan asing merupakan mekanisme  yang efektif untuk mencegah   tunneling 

pinjaman   berelasi   serta   untuk    melepaskan   diri   dari   ketergantungan   yang 

berlebihan pada  kepemilikan terkonsentrasi  (Khanna dan  Palepu, 2000).  Namun 

demikian, hasil dapat berbeda jika  kepemilikan asing berperan sebagai pengendali 

utama perusahaan. Investor asing berpotensi  menjadi kontrol (pengawasan) ketika 

mereka  bukan  pengendali,  namun  investor  asing  memiliki  control  yang tinggi 

memberikan insentif bagi pemegang  saham untuk melakukan tindakan pengambil 

alihan sumberdaya perusahaan. 

Ketiga,   penelitian   ini  memasukkan   faktor   kepemilikan   institusi   non 

pengendali   dan   komisaris   independen   untuk   menguji   efektivitas   perannya 

terhadap  perlindungan investor.  Peran  kepemilikan institusional  non  pengendali 
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penting karena  pemilik minoritas  lain yang  mempunyai kepemilikan kurang  dari 

5%  yang   pada  umumnya  merupakan   investor  individual  tidak  efektif   dalam 

mengendalikan tunneling. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Disertasi ini  terdiri dari 5  (lima) bab. Bab  I Pendahuluan membahas  latar 

belakang, masalah, tujuan motivasi penelitian ini dilakukan. Bab I juga  membahas 

kontribusi kelilmuan  dan praktis dari penelitian  yang dilakukan.  Bab II Tinjauan 

Pustaka  Dan  Landasan Teori  membahas  tinjauan  teoritis  dan  empiris terhadap 

permasalahan   penelitian,  serta   untuk   membangun   kerangka   konseptual  dan 

hipotesis penelitian.  Bab III  Metode  Penelitian menjelaskan  cara-cara penelitian 

dilakukan,  seperti berkaitan  dengan data  dan  sumberdata,  populasi dan  sampel, 

variabel dan  pengukuran serta  teknik analisis  data.  Bab IV Hasil  Penelitian  dan 

Pembahasan  memaparkan data,  analisis  dan pembaasan  hasil  penelitian. Bab  V 

Penutup  menjelaskan  kesimpulan   hasil  penelitian,  temuan   terhadap  implikasi 

keilmuan   dan  implikasi   praktis,   kelemahan,  keterbatasan   serta   saran  untuk 

penelitian selanjutnya. 
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