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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara definitif dalam Undang-Undang Perpajakan No 16 tahun 2000 

disebutkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan 

Undang-Undang (dapat dipaksakan), tanpa kontraprestasi secara langsung dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Definisi ini diperbarui dalam Undang-Undang Perpajakan No 28 tahun 2007 yang 

menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban 

dari rakyat untuk menyerahkan sebagian dari harta kekayaannya ke kas negara, 

sesuai dengan keadaan dan kedudukan tertentu menurut peraturan yang ditetapkan 

oleh pemerintah, yang dapat dipaksakan, tanpa adanya jasa timbal balik dari 

pemerintah (kontraprestasi) dan digunakan untuk kesejahteraan umum.  

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia 

adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat 

Jenderal yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik 

Indonesia. Pemerintah melalui DJP dengan pengawasan dari Departemen 

Keuangan menetapkan peraturan dan sistem perpajakan untuk mengelola pajak 
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yang dipungut dari warganya. Untuk memungut pajak pada tiap-tiap daerah, DJP 

memberikan wewenang administratif kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

Untuk dapat memberikan kepastian hukum mengenai perpajakan, 

pemerintah membuat Undang-Undang perpajakan sebagai pedoman baik bagi 

aparat pajak maupun masyarakat sebagai Wajib Pajak. Dimana perubahan terbaru 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 sebagai pengganti UU 

No.6 Tahun 1983. Peraturan dalam Undang-Undang mengenai perpajakan ini 

berisi ketentuan, sistem, serta prosedur yang harus dipatuhi oleh Wajib Pajak. 

Dalam menyusun suatu peraturan perpajakan, pemerintah berpegang pada tujuan 

untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan dari sektor perpajakan dengan 

seoptimal mungkin dengan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan 

masyarakat serta tidak memberatkan Wajib Pajak. 

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan 

pembangunan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 

anggaran 2006, rencana penerimaan perpajakan sebesar Rp. 297,8 triliun 

merupakan 78% dari pendapatan negara atau 13,6% terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB). Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak 

pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi 

pemerintah yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Pada 

tahun 2007, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan penerimaan dari pajak 

penghasilan (PPh) sebesar Rp 261 triliun dari total pemasukan pajak sekitar Rp 

500 triliun. Namun dalam kenyataannya, menurut Direktur Jenderal Pajak (Dirjen 
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Pajak), Darmin Nasution, realisasi penerimaan pajak semester I tahun 2007 adalah 

sebesar 41,27% dari target realisasi yaitu sebesar Rp. 184,98 triliun 

(www.pajak.go.id, 2007).  

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa 

sasaran administrasi perpajakan, seperti: (1) meningkatkan kepatuhan para 

pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam 

untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Kepatuhan 

Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak 

dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat 

Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak 

terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi 

penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya 

menghindarkan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang mengakibatkan 

berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan 

Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang 

meliputi tax service dan tax enforcement. Perbaikan administrasi perpajakan 

sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian 

di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh 

bagaimana administrasi perpajakan dilakukan. 

Reformasi perpajakan di Indonesia sebenarnya sudah dilakukan sejak 

tahun 1983 dengan dikeluarkannya 5 (lima) Undang-Undang bidang perpajakan, 

yaitu: Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(KUP),  Undang-Undang tentang Pajak penghasilan (PPh), Undang-Undang Pajak 
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Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Brang Mewah (PPN), Undang-

Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-Undang tentang Bea 

Materai. Namun upaya pembaruan terus dilakukan sehingga pada tahun 2000 

dilakukan kembali reformasi terhadap paket kebijakan perpajakan tersebut. 

Adanya modernisasi administrasi perpajakan ini juga diharapkan mampu 

meningkatkan tingkat kepuasan Wajib Pajak terhadap modernisasi Large 

Taxpayer Office (LTO). Tingkat kepuasan Wajib Pajak ini dapat tercermin dalam 

ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, berkurangnya denda atau penalti atas 

keterlambatan pembayaran angsuran pajak karena kesulitan pengisian formulir, 

dan pada akhirnya kepuasan Wajib Pajak (WP) akan berimplikasi pada 

meningkatnya kepatuhan membayar pajak dan penerimaan pajak. 

Menurut Nasucha (2004), pengukuran efektifitas administrasi perpajakan 

yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (tax 

gap), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial 

dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan. Penyebab tax 

gap ini  terutama disebabkan karena lemahnya administrasi perpajakan dengan 

kontribusi 54%, hal ini juga disimpulkan dalam laporan hasil penelitian Badan 

Analisa Keuangan dan Moneter tahun 1999. 

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor 

perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh 

pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem self assesment. 

Penerapan self assesment sistem akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela 

(voluntary compliance) pada masyarakat telah terbentuk (Gunadi, 2004). 
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Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, 

hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari 

tax gap dan tax ratio.  

Data akurat mengenai berapa jumlah tax gap Indonesia belum tersedia. 

Namun dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, Gunadi mengutip hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP) tentang audit kinerja Direktorat Jenderal Pajak, bahwa 

Indonesia mengalami penurunan tax gap yang cukup signifikan 

(www.pajak.go.id, 2007). Dari sisi lain, tax ratio Indonesia paling rendah di 

kawasan ASEAN yaitu hanya rata-rata sebesar 12,2 - 13,5 % untuk tahun 2001 

sampai 2006. Sementara itu, tax ratio negara-negara ASEAN : Malaysia 

(20,17%), Singapura (21,4%), Brunei (18,8%), dan Thailand (17,28%). Angka tax 

gap yang signifikan dan tax ratio yang masih rendah ini menunjukkan usaha 

memungut pajak (tax effort) Indonesia rendah (Gunadi, 2004).  

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran 

dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak 

merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara 

intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, 

khususnya Wajib Pajak badan.  

Selama ini instansi perpajakan terus mendapat sorotan yang tajam karena 

sebagai masyarakat taat pajak kita tidak pernah tahu kemana larinya uang pajak 

yang kita setorkan dan instansi perpajakan juga dianggap tidak memiliki integritas 
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akibat praktik-praktik yang dianggap tidak etis. Sebelum mengalami modernisasi, 

etika perpajakan kita dapat dikatakan sangat tidak mumpuni, para akuntan yang 

berprofesi sebagai pegawai pajak dapat melakukan tindakan tidak etis sebagai 

tuntutan lingkungan yang tidak etis. Oleh karena itu saat ini perpajakan kita 

sedang mengupayakan langkah baru yang disebut dengan modernisasi perpajakan. 

Konsep modernisasi pajak adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif 

dengan pelaksanaan good governance dengan tujuannya untuk meningkatkan 

kepatuhan pajak dan meningkatkan integritas instansi perpajakan.   

Yuliansyah (2008) melakukan penelitian tentang praktik-praktik moral 

hazard yang terjadi pada lingkup sebuah kantor pelayanan pajak di Jawa Timur. 

Penelitian tersebut mengungkapkan mengenai faktor-faktor terjadinya moral 

hazard di kantor pelayanan pajak “X” di Jawa Timur, bentuk-bentuk moral hazard 

beserta dampak dan alternatif penangannya. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa bentuk moral hazard yang paling sering terjadi di KPP 

adalah korupsi. Kompleksitas dan tingkat korupsi pada sektor pajak sangat tinggi 

karena terkait dengan berbagai macam jenis pungutan pajak, prosedur-prosedur 

teknis, dan lembaga yang berwenang memungutnya. Kultur budaya tersebut 

muncul sebagai akibat dari adanya integritas lingkungan yang rendah dan 

buruknya sistem pengendalian. Walaupun telah dibentuk suatu sistem 

pengendalian yang baik namun tetap saja tidak ada organisasi yang terbebas dari 

fraud, karena pada akhirnya pemasalahan harus kembali berkutat ke masalah 

manusia. “The man behind the gun”. Apapun aturan dan prosedur diciptakan, 
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sangat dipengaruhi oleh faktor manusia karena manusia lah yang menciptakan dan 

menjalankan sistem tersebut. 

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan  

ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, 

perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan 

menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang 

berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi 

perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi 

penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung 

asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.  

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merumuskan 

suatu kebijakan strategis dalam rangka melanjutkan dan menyempurnakan 

reformasi administrasi perpajakan yang telah ada. Salah satu kebijakan strategis 

DJP tertuang dalam rumusan Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dengan visi dan 

misi mewujudkan Indonesia Pasti, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan 

modern pada seluruh instansi di lingkungan DJP di Indonesia. Program serta 

langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh DJP dalam jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun ke depan tersebut diawali dengan penerapan strategi secara 

bertahap yang akan dilaksanakan oleh DJP dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun 

ke depan  dalam kerangka modernisasi perpajakan.   

Reformasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah (3-5 tahun) sebagai 

prioritas reformasi perpajakan mempunyai tujuan tercapainya: (1) tingkat 

kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi 
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perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi. 

Program dan kegiatan modernisasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam 

penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus 

antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap 

Wajib Pajak melalui pembentukan account representative dan compliant center 

untuk menampung keberatan Wajib Pajak. 

Sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan 

teknologi terbaru di antaranya melalui pengembangan Sistem Informasi 

Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi 

Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh case management sistem 

dalam workflow sistem dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai 

pelayanan dengan basis e-sistem seperti e-SPT, e-Filing, e-Payment, Taxpayers’ 

Account, e-Registration, dan e-Counceling yang diharapkan meningkatkan 

mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik 

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam 

melaksanakan tugas. 

 Langkah awal untuk menerapkan sistem administrasi perpajakan modern 

tersebut ditandai dengan pembentukan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat 

Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak 

Besar I dan KPP Wajib Pajak Besar II yang mulai beroperasi sejak 9 September 

2002. Pada penghujung tahun 2008, Dirjen Pajak menargetkan seluruh KPP di 

Indonesia telah menjadi KPP Pratama/STO (Small Taxpayers Office). KPP 

Pratama di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III, terhitung 
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sejak tanggal 4 Desember 2007 mulai menerapkan modernisasi administrasi 

perpajakan. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung reformasi perpajakan dan 

memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi di antaranya website, call 

centre, dan online. Program ini juga untuk mendukung pelayanan masyarakat bagi 

Wajib Pajak (WP). 

 Nasucha (2004) dalam bukunya “Reformasi Administrasi Publik, Teori 

dan Praktik” yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 berdasarkan disertasi 

yang ditulisnya pada tahun 2003 dengan judul “Pengaruh Reformasi Administrasi 

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” berusaha menelaah dan 

menjelaskan secara keseluruhan permasalahan reformasi administrasi perpajakan 

di Indonesia, dimulai dari kondisi dan awal permasalahannya, kondisi yang ingin 

diwujudkan dan cara pencapaiannya, dengan harapan akan mampu memberikan 

jawaban menyeluruh terhadap masalah administrasi perpajakan di Indonesia. 

Dalam buku tersebut juga dipelajari secara mendalam pengaruh dari reformasi 

administrasi perpajakan, mencakup aspek struktur organisasi, prosedur organisasi, 

strategi organisasi, maupun budaya organisasi, terhadap kepatuhan Wajib Pajak, 

karena kepatuhan Wajib Pajak dimungkinkan menjadi salah satu variabel yang 

berperan besar dalam menentukan penerimaan pajak.  

 Taufan (2003) juga telah melakukan penelitian mengenai Pengaruh 

Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dimana penelitian tersebut menjelaskan sejauh 

mana penerapan sistem administrasi perpajakan modern dalam kerangka 
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reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang telah digulirkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001 pada Kantor Pelayanan Pajak di 

Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar sebagai 

KPP dan Kanwil percontohan, serta berusaha untuk menelaah pengaruhnya 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar sebagai salah satu 

tujuan reformasi administrasi perpajakan yang sedang digulirkan. 

Berdasarkan uraian tersebut dan dengan didasari oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Gunadi (2004) dan Taufan (2003) dengan pembahasan yang lebih 

ditekankan terbatas pada apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak dan penerimaan pajak sebagai akibat penerapan sistem administrasi 

perpajakan modern, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang 

berjudul ”Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan 

Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan 

pada KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa 

Timur III” 

 

1.2 Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan atas tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 

melaporkan SPT, tingkat pembayaran atas tunggakan pajak dan tax gap 

sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan di 
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KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Jawa Timur III? 

2. Apakah terdapat perbedaan atas penerimaan pajak sebelum dan sesudah 

penerapan modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama di 

Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III? 

  

1.3 Batasan  Masalah 

 Penulis dalam melakukan penelitian menyadari kompleksitas sistem 

administrasi perpajakan yang diterapkan di Kanwil DJP Jatim III dan adanya 

peraturan terkait dengan rahasia jabatan dalam lingkup pekerjaan DJP 

sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang 

melarang pengungkapan kerahasiaan data mengenai perpajakan baik terkait 

dengan data Wajib Pajak dan kerahasiaan kata elektronik Wajib Pajak pada 

Direktorat Jenderal Pajak, sehingga penulis membatasi penelitian pada peraturan-

peraturan yang menjadi pedoman dalam penerapan sistem administrasi perpajakan 

modern dalam kerangka reformasi administrasi perpajakan yang digulirkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak pada KPP Pratama dan data-data mengenai administrasi 

perpajakan pada lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa 

Timur III yang telah dipublikasikan untuk data tahun 2007 yaitu periode sebelum 

diterapkannya modernisasi dan  tahun 2008 yaitu periode awal diterapkannya 

modernisasi perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Jawa Timur III. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai perbedaan tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak dalam melaporkan SPT, tingkat pembayaran atas tunggakan 

pajak dan tax gap sebelum dan sesudah penerapan modernisasi 

administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di 

lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. 

2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai perbedaan penerimaan pajak 

sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Jawa Timur III. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki 

manfaat praktis dan teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Praktis 

1. Sebagai informasi dan bahan evaluasi bagi KPP Pratama dan Direktorat 

Jenderal Pajak atas pengaruh penerapan sistem modernisasi perpajakan 

pada KPP Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 

III. 

2. Menjadi bahan masukan bagi para praktisi, Pegawai Pajak pada 

khususnya, mengenai pentingnya penerapan modernisasi administrasi 



 13

perpajakan untuk menjunjung tinggi nilai profesionalitas dan etika profesi 

dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya agar senantiasa 

mendapatkan kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat. 

3. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam mendorong 

kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia. 

1.5.2 Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

konsep modernisasi perpajakan, bentuk-bentuk penerapan modernisasi 

perpajakan, serta dampak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak dan penerimaan pajak pada KPP Pratama di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak Jawa Timur III.  

2. Sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan 

masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang 

sejenis. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I.  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan 

secara menyeluruh.  

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA  

Studi pustaka merupakan kerangka teoritis atau landasan teori yang 

digunakan sebagai dasar dalam menjawab masalah penelitian. Bab ini juga 



 14

berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil penelitian-penelitian yang 

pernah dilakukan pada area yang sama sebagai bahan perbandingan dan 

pertimbangan bagi peneliti.  

BAB III.  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pendekatan dan 

metode penelitian yang digunakan. Dalam metodologi penelitian 

dipaparkan tentang situasi sosial yang diteliti, sumber data, metode 

pengumpulan dan pemilihan data, teknik analisis data, serta alat uji hasil 

penelitian.  

BAB IV.  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Analisis data merupakan bagian yang menjabarkan mengenai hasil dan 

pembahasan penelitian sebagai bahan acuan utama dalam menarik 

kesimpulan. 

BAB V.  PENUTUP  

Merupakan bagian terakhir dari penelitian ini, dengan penarikan kesimpulan 

dari hasil perhitungan, penjelasan mengenai keterbatasan penelitian serta 

saran-saran yang sesuai dengan hasil analisis penelitian. 

 


