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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini menuntut perusahaan untuk dapat mengambil 

keputusan dengan strategi yang tepat, dimana pada saat ini persaingan yang terjadi 

sudah semakin ketat dan kompetitif.  Untuk meningkatkan daya saing perusahaan 

perlu adanya suatu strategi yang tepat agar dapat mempertahankan eksistensinya 

pada pasar dan meningkatkan efisiensi agar perusahaan dapat tumbuh dan 

berkembang. Menurut Bradley T Shapiro (1991) suatu perusahaan akuisitor dapat 

mengurangi persaingan bisnis dengan cara membeli badan usaha dan 

menggabungkan kekuatan pasar serta membatasi persaingan. Perusahaan akuisitor 

juga mendapatkan keuntungan yaitu dapat memasuki pasar baru yang belum dapat 

ditembus selama ini. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22, arti 

akuisisi merupakan pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak 

pengakuisisi sehingga mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang 

diambil alih tersebut. Sedangkan menurut M. E. Hitt, pengertian akuisisi adalah 

memperoleh atau membeli perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar 

saham dari perusahaan sasaran.  

Pasar modal adalah pasar yang terdapat berbagai instrumen keuangan 

jangka panjang yang dijualbelikan. Intrumen tersebut terdiri dari obligasi, saahm, 

reksa dana dan instrumen derivatif lainnya menurut Azis, Minarti dan Nadir 

(2015:15). Biasanya pasar modal menjadi salah satu solusi investasi bagi 

perusahaan atau institusi lainnya. Masyarakat biasa juga menjadikan pasar modal 

sebagai sarana untuk berinvestasi. Setiap investor mempunyai tujuan dalam 

melakukan investasi untuk mendapatkan deviden atau capital gain yang 

semaksimal mungkin. Tetapi investor harus siap menerima resiko apabila 

mengalami capital loss.  Pengertian pasar modal sendiri menurut UU No.21 Tahun 

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah kegiatan yang bersangkutan dengan 
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penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan 

efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 

Terdapat beberapa cara dalam melakukan analisis dalam berinvestasi saham 

oleh para investor dalam melakukan studi kelayakan atau menganalisis resiko 

ketidakpastian berkurang dan terhindar dari kerugian. Beberapa cara tersebut yaitu 

1.) Analisis Fundamental, dimana pada analisis ini mempertimbangkan hal-hal 

yang merubah harga saham seperti kinerja keuangan; tingkat persaingan usaha; 

analisis pasar; ekonomi mikro dan makro yang digunakan untuk mengetahui apakah 

saham dari perusahaan tersebut masih layak untuk dihargai atau tidak. 2.) Analisis 

Teknikal, dimana pada analisis ini digunakan untuk memprediksi tren harga saham 

di masa depan dengan menggunakan grafik yang bertujuan untuk mengantisipasi 

kemungkinan yang terjadi di masa depan. 3.) Volatilitas Harga Saham, analisis ini 

digunakan untuk mengetahui besaran perubahan harga yang menunjukan fluktuasi 

pasar dalam periode tertentu. 4.) Abnormal Return, anaisis ini digunakan untuk 

sebagai pengujian efisiensi pasar. Biasanya abnormal return terjadi sekitar 

pengumuman suatu peristiwa. 5.) Trading Volume Activity, analisis ini berupa 

penjualan setiap transaksi yang terjadi pada saham dan periode tertentu yang 

memberikan pengaruh terhadap pergerakan harga saham. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan Volatilitas Harga Saham, AR dan TVA sebagai bentuk 

analisis apakah akuisisi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia (persero) Tbk 

pada PT Holcim Indonesia Tbk memberikan dampak yang signifikan atau tidak 

sehingga dari kedua saham tersebut dapat diketahui saham manakah yang dinilai 

lebih layak dan sehat untuk dijadikan sebagai investasi.  

Volatilitas merupakan pengukuran statistik untuk fluktuasi harga suatu 

sekuritas atau komoditas selama periode tertentu menurut Firmansyah (2006) 

dalam Tim Studi Volatilitas Pasar Modal Indonesia dan Perekonomian Dunia 

(2011).  Volatilitas Harga Saham atau Stock Price Volatility (PV) yaitu ukuran 

statistik untuk fluktuasi harga selama periode tertentu. Volatilitas harga saham 

adalah keadaan dimana harga saham menyimpang keatas atau kebawah (stabil 

tidaknya grafik).  

Menurut Jogiyanto (2013) return normal merupakan return yang 

diekspektasi atau diharapkan investor Sedangkan abnormal return merupakan 

selisih antara return sesungguhnya dengan return ekspektasi. Return sesungguhnya 
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adalah return yang terjadi pada waktu ke-t yang merupakan selisih harga sekarang 

relatif terhadap harga saham sebelumnya. Sedangkan return ekspektasi merupakan 

return yang harus diestimasi. Abnormal return biasanya digunakan sebagai dasar 

pengujian efisiensi pasar dan untuk penilaian kinerja surat berharga.  

Trading Volume Activity (TVA) atau bisa disebut dengan aktivitas volume 

perdagangan merupakan penjualan yang terjadi pada setiap transaksi yang terjadi 

pada bursa saham pada waktu tertentu dan merupakan salah satu faktor yang bisa 

memberikan pengaruh pada pergerakan saham. Menurut Gunaarsih dan Irfan 

(2015), TVA merupakan instrumen yang digunakan untuk mengamati serta 

mengukur reaksi pasar modal terhadap informasi atau peristiwa yang terjadi di 

pasar modal. Sedangkan menurut Rumanti dan Moerdiyanto, TVA merupakan 

perbandingan antara jumlah saham yang diperdagangkan pada waktu tertentu 

dengan jumlah saham perusahaan yang beredar pada periode tertentu (2015).  TVA 

dapat digunakan untuk mengukur likuiditas saham apabila volume trading lebih 

besar dari yang diterbitkan maka volume perdagangan akan meningkat. Apabila 

trading lebih rendah dari yang diterbitkan maka sebaliknya akan mengalami 

penurunan.  

Untuk menganalisis Volatilitas Harga Saham, AR dan TVA peneliti 

mengambil dari sudut pandang seorang investor. Dalam sudut pandang seorang 

investor adalah melihat bagaimana saham tersebut memberikan dampak berupa 

return yang meningkat atau menurun dengan adanya pengumuman akuisisi 

tersebut. Berbeda apabila melihat dari sudut pandang perusahaan yang melihat dari 

berbagai aspek seperti penggabungan budaya dari perusahaan-perusahaan yang 

melakukan akuisisi, konflik yang ada pada perusahaan setelah melakukan akuisisi 

dll. 
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Gambar 1.1 Grafik Data Merger dan Akuisisi di Dunia dari Tahun 1985 sampai 

dengan Maret 2020  

(Sumber: imaa-institute.org, 2020) 

 Pada Gambar 1.1 menunjukan bahwa jumlah aktivitas merger dan akuisisi 

di dunia mengalami perkembangan ke arah yang positif dari tahun 1985 hingga 

tahun 2000 dan nilai transaksi mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 

1999 dan 2007. Pada tahun 2001 terjadi krisis ekonomi di Amerika Serikat yang 

mengakibatkan penurunan yang signifikan pada nilai dan jumlah transaksi dari 

merger dan akuisisi. Namun mulai terjadi peningkatan lagi pada tahun 2002 hingga 

tahun 2007. 

 
Gambar 1.2 Grafik Data Merger dan Akuissi di ASEAN dari Tahun 1990 sampai 

dengan Maret 2020  

(Sumber: imaa-institute.org, 2020) 
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Pada gambar 1.2 menunjukan bahwa aktivitas merger dan akuisisi di 

ASEAN mengalami perkembangan walaupun sempat mengalami penurunan 

hingga tahun 2010. Pada tahun 2007 mengalami peningkatan yang signifikan pada 

nilai transaksi. Pada tahun 2008 mengalami krisisi ekonomi di beberapa negara 

termasuk Indonesia yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi dari 

6,01% menjadi 4,63% di tahun 2019. 

 
Gambar 1.3 Grafik Data Merger dan Akuisisi di Indonesia dari Tahun 2010 

sampai dengan 2018 (Sumber: kppu.go.id, 2020) 

 Kasus merger dan akuisisi di indonesia mengalami perkembangan pada 

setiap tahunnya. Pada gambar 1.3 menunjukkan peningkatan yang signifikan pada 

kasus merger dan akusisisi pada tahun 2011, 2013 dan 2017. Grafik diatas juga 

menunjukkan terjadinya penurunan yang signifikan pada jumlah perusahaan yang 

melaporkan aktivitas merger dan akuisisnya di tahun 2014 dan 2018. 

 Pada studi terdahulu yang telah dilakukan oleh Zulfiqri Elmi Rizki (2017) 

meneliti mengenai pengaruh akuisisi terhadap nilai saham perusahaan pengakuisisi 

pada studi kasus PT XL Axiata terhadap PT AXIS Telekom Indonesia yang 

melakukan akuisisi pada tahun 2013 dengan menggunakan periode penelitian 

selama 3 tahun sebelum akuisisi dan 3 tahun setelah akuisisi. Hasil menunjukkan 

bahwa tren keuangan XL Axiata terus mengalami penurunan selama 2 tahun setelah 

proses terjadinya akuisisi. Pergerakan saham XL Axiata memiliki harga terendah 

pada bulan september 2013 sebesar Rp. 4192 dan tertinggi pada bulan september 

2012 sebesar Rp. 6559 pada saat sebelum proses akuisisi. Sedangkan setelah 

terjadinya proses akuisisi, harga saham terendah terjadi pada desember 2016 

sebesar Rp. 2310 dan tertinggi pada bulan september 2014 sbeesar Rp. 6115. Hasil 
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dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada rata-rata nilai buku saham tidak 

mengalami perubahan yang signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,308. 

Sedangkan pada nilai pasar saham mengalami perubahan yang signifikan dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,012. Dengan hasil demikian, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian serupa di industri yang berbeda.  

Dengan terpilihnya Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 yang memiliki 

salah satu program utama yaitu pembangunan proyek infrastuktur yang merata di 

Indonesia menyebabkan munculnya asumsi bahwa konsumsi semen akan 

mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 Holcim Ltd melakukan merger dengan 

perusahaan semen Lafarge, sehingga mengganti nama menjadi LafargeHolcim Ltd. 

Setahun kemudian Holcim Indonesia mengakuisisi LafargeHolcim Ltd karena nilai 

tukar swiss menguat sehingga harga jual luar negeri tidak mampu bersaing dengan 

produk domestik. Dengan melepas pasar Asia Tenggara, diketahui bahwa 

LafargeHolcim mengalami peningkatan penjualan sebesar 4,9%. Saat ini 

LafargeHolcim lebih memfokuskan bisnisnya pada pasar Eropa dan Amerika Utara. 

Pada tahun 2018 produksi semen diketahui mengalami kelebihan pasokan. 

Ekspektasi yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan mengakibatkan 

SMCB dikabarkan akan menjual dan sedang mencari minat calon pembeli. Hingga 

akhirnya pada pertengahan bulan November 2018 terbitlah berita mengenai akuisisi 

SMCB oleh SMGR melalui website resmi Semen Indonesia.  

Dengan visi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang ingin menjadi 

perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di kawasan regional,  PT 

Semen Indonesia (Persero) Tbk memiliki strategi-strategi yang sesuai dengan 

misinya. Salah satu strateginya yaitu strategi cost leadership atau menekan dengan 

biaya rendah dengan mengintegrasikan pemasaran supply chain dan fungsi 

pengadaan. Yang kedua adalah diversifikasi produk. Jika awalnya PT Semen 

Indonesia (Persero) Tbk hanya memproduksi produk semen saja, kini beralih ke 

produk turunan semen. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan dikarenakan margin PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dinilai 

masih datar. Dikutip dari website resmi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk bahwa 

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melakukan akuisisi dikarenakan PT Holcim 

Indonesia Tbk merupakan perusahaan semen terbesar ketiga di Indonesia. Dengan 

mengakuisisi PT Holcim Indonesia Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 
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optimis bisa memperluas jaringan pasar dalam negeri dengan cara menambah 

kapasitas dan jangkauan geografis yang semakin luas. Akuisisi ini juga 

diperkirakan akan memperkuat jaringan penjualan dan produksi yang semakin luas 

dan tersebar serta produk yang ditawarkan semakin bervariasi. Dengan 

pengambilalihan saham Semen Holcim ini akan semakin memperkuat posisi Semen 

Indonesia di pasar domestik.  

Pada tanggal 13 November 2018 muncul berita pada website resmi PT 

Semen Indonesia (Persero) Tbk mengenai penandatanganan perjanjian pengikatan 

jual beli bersyarat  untuk mengambil alih 80,6% saham Holcim. Pada grafik 

dibawah ini, pada tanggal 13 November pada saat pemberitaan pertama kali muncul 

pada website terjadi peningkatan harga saham dari kisaran harga Rp. 9.150 menjadi 

Rp. 10.000 atau mengalami kenaikan sebesar 8,5% pada tanggal 14 November 2018 

dan terus mengalami kenaikan hingga 22 November 2018.  

 
Gambar 1.4 Grafik Saham SMGR Sebelum Tanggal 13 November 2018  

(sumber: investing.com, 2019) 
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Gambar 1.5 Grafik Saham SMCB Sebelum Tanggal 13 November 2018  

(sumber: investing.com, 2019) 

 
Gambar 1.6 Grafik Saham SMGR Setelah Tanggal 13 November 2018  

(sumber: investing.com, 2019) 

 
Gambar 1.7 Grafik Saham SMCB Setelah Tanggal 13 November 2018  

(sumber: investing.com, 2019) 

 

Pada tanggal 2 Februari muncul artikel pada website resmi PT Semen 

Indonesia (Persero) Tbk yang mengumumkan bahwa telah terjadi proses akuisisi 

pada tanggal 31 Januari 2019 oleh PT Semen Indonesia Industri Bangunan yang 

merupakan salah satu anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Berita 

Selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2019, melalui RUPS Luar Biasa, telah 

disahkan perubahan nama PT. Holcim Indonesia Tbk menjadi PT. Solusi Bangun 

Indonesia Tbk.  
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Gambar 1.8 Bagan Proses Akuisisi 

 

Akuisisi yang dilakukan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk melalui salah 

satu cucu perusahaanya yaitu Semen Indonesia Industri Bangunan terhadap PT. 

Holcim Indonesia Tbk ini memunculkan perusahaan baru bernama PT Solusi 

Bangun Indonesia Tbk. Pada tanggal 29 Maret 2019, PT. Solusi Bangun Indonesia 

Tbk dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan ditetapkan untuk perdagangan 

efek dengan tetap menggunakan kode saham yang sama yaitu SMCB. Hingga 

akhirnya pada tanggal 27 September 2019, PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk 

mengganti nama merek Holcim menjadi Dynamix. Dengan adanya akuisisi 

terhadap PT Holcim Indonesia Tbk, maka struktur perusahaan dari Semen 

Indonesia Group mengalami perubahan. 

 

Gambar 1.9 Bagan Struktur Perusahaan Semen Indonesia Group                                

(sumber: Laporan Keuangan Semen Indonesia Tahun 2018) 
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Gambar 1.10 Bagan Struktur Perusahaan Semen Indonesia Group                               

(sumber: website Semen Indonesia, 2019) 

Dalam menganalisis apakah terdapat perbedaan pada saham SMGR dan 

SMCB pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pengumuman akuisisi, maka 

dibutuhkan beberapa analisis seperti volatilitas harga saham, abnormal return dan 

TVA. Beberapa penelitian sebelumnya memiliki hasil yang tidak selalu konsisten. 

Berdasarkan penelitian Yuda Pratama (2017) dengan judul analisis reaksi pasar 
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hari sebelum dan 7 hari sesudah peristiwa merger dan akuisisi. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa abnormal return mengalami perbedaan yang signifikan, 

sedangkan pada volume perdagangan tidak mengalami perbedaan yang signifikan. 
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akuisisi. Sedangkan pada volume perdagangan menunjukkan nilai Z sebesar -0,790 

dengan p-value 0,429 yang bermakna tidak terdapat adanya perbedaan yang 

signifikan pada saat sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.  

Hasil dari penelitian terdahulu yang diteliti oleh Rahadiani Widiastari 

(2010) menunjukkan hasil perhitungan perbedaan rata-rata abnormal return sebesar 

0,902 yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal 

return dengan periode waktu 20 hari sebelum dan 20 hari sesudah merger akuisisi. 

Hasil penelitian Aulia Adinda Putri (2018) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 

yang signifikan pada abnormal return dengan nilai Z sebesar -1,347 dengan 

probabilitas 0,178. Pada volume perdagangan juga tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan dengan nilai Z sebesar -1,697 dengan probabilitas 0,090. Pada volatilitas 

harga saham terdapat perbedaan yang signifikan dengan nilai Z sebesar -2,273 

dengan probabilitas 0,023. Pada penelitian Andika Putra Pratama, Saryadi dan 

Sendhang Nurseto dengan periode penelitian 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah 

informasi rencana akuisisi Bank BTN oleh Bank Mandiri menunjukkan hasil bahwa 

pada Bank BTN tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata volume 

perdagangan dengan nilai signifikansi sebesar 0,077 dan pada abnormal return 

menunjukkn signifikansi sebasar 0,726. Sedangkan pada Bank Mandiri terdapat 

perbedaan yang signifikan antara rata-rata volume perdagangan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,006. Namun pada abnormal return tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,868.  

Dengan melihat beberapa research gap yang ada maka peneliti melakukan 

penelitian dengan menganalisa di industri yang berbeda pada saham SMGR dan 

SMCB sebelum dan sesudah pengumuman akuisisi. Data yang digunakan berasal 

dari data sekunder yaitu saham SMGR (PT Semen Indonesia(Persero) Tbk) dan 

SMCB (Semen Holcim Indonesia). Penelitian ini menggunakan data perdagangan 

saham H-3 bulan sebelum pengumuman akuisisi, 1 hari pada saat pengumuman 

akuisisi (13 November 2018)  dan H+3 bulan setelah pengumuman akuisisi.  

Berdasarkan uraian tersebut penelitian skripsi ini berjudul “Analisis 

Perbedaan Volatilitas Harga Saham, Abnormal Return (AR) dan Trading 

Volume Activity (TVA) Pada Saham SMGR dan SMCB Pada Saat Sebelum 

dan Sesudah Pengumuman Akuisisi”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan Volatilitas Harga Saham SMGR pada saat 

sebelum dan sesudah pengumuman akuisisi? 

2. Apakah terdapat perbedaan Volatilitas Harga Saham SMCB pada saat 

sebelum dan sesudah pengumuman akuisisi? 

3. Apakah terdapat perbedaan Abnormal Return (AR) SMGR pada saat 

sebelum dan sesudah pengumuman akuisisi? 

4. Apakah terdapat perbedaan Abnormal Return (AR) SMCB pada saat 

sebelum dan sesudah pengumuman akuisisi? 

5. Apakah terdapat perbedaan Trading Volume Activity (TVA) SMGR pada 

saat sebelum dan sesudah pengumuman akuisisi? 

6. Apakah terdapat perbedaan Trading Volume Activity (TVA) SMCB pada 

saat sebelum dan sesudah pengumuman akuisisi? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis perbedaan Volatilitas Harga Saham SMGR pada saat 

sebelum dan sesudah pengumuman akuisisi 

2. Untuk menganalisis perbedaan Volatilitas Harga Saham SMCB pada saat 

sebelum dan sesudah pengumuman akuisisi 

3. Untuk menganalisis perbedaan Abnormal Return (AR) SMGR pada saat 

sebelum dan sesudah pengumuman akuisisi 

4. Untuk menganalisis perbedaan Abnormal Return (AR) SMCB pada saat 

sebelum dan sesudah pengumuman akuisisi 

5. Untuk menganalisis perbedaan Trading Volume Activity (TVA) SMGR 

pada saat sebelum dan sesudah pengumuman akuisisi 

6. Untuk menganalisis perbedaan Trading Volume Activity (TVA) SMCB 

pada saat sebelum dan sesudah pengumuman akuisisi 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para investor 

maupun calon investor dalam pengambilan keputusan pada investasi saham 

SMGR maupun SMCB. Dengan adanya akuisisi yang dilakukan PT Semen 

Indonesia Industri Bangunan yang merupakan salah satu anak dari PT 

Semen Indonesia, para investor dan calon investor bisa mengambil 

keputusan dalam berinvestasi. 

2. Bagi Universitas  

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu penelitian yang 

memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai 

analisis pengaruh volatilitas harga saham pada abnormal return dan TVA. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat sebagai menambah wawasan serta pengetahuan 

penulis mengenai perbedaan volatilitas harga saham, AR dan TVA yang 

terjadi akibat adanya akuisisi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia 

Industri Bangunan Tbk yang merupakan salah satu cucu dari PT Semen 

Indonesia (Persero) Tbk. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan masukan atau 

pembanding dengan penelitian yang lain yang serupa ataupun sejenis. 

1.5 Sistematika Penelitian 

1. Bab 1 : Pendahuluan 

Bab ini berisikan latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini lalu 

merumuskan masalah yang diteliti sehingga menghasilkan tujuan dan 

manfaat penelitian. Pada bab ini juga berisikan sejarah terjadinya akuisisi 

baik dari pihak Semen Indonesia maupun Holcim Indonesia. 

2. Bab 2 : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dan 

penelitian terdahulu. Pada bab ini juga berisikan kerangka pemikiran teoritis 

dan hipotesis yang digunakan pada penelitian ini. 
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3. Bab 3 : Metodologi Penelitian 

Bab ini berisikan variabel penelitian, populasi dan sampel yang digunakan 

penulis, jenis dan sumber data yang diperoleh penulis serta metode-metode 

analisis yang digunakan sebagai pembahasan dan menganalisa data. 

4. Bab 4 : Analisis dan Pembahasan 

 Bab ini berisikan mengenai analisis dan pembahasan dari penelitian ini. 

 Pada bab ini terdapat pembahasan mengenai hasil data yang telah diuji 

 melalui metode-metode analisis.  

5. Bab 5: Kesimpulan dan Saran 

 Pada bab ini terdapat kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran 

 mengenai penelitian ini bagi beberapa pihak. 


