
 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Dibukanya pasar bebas saat ini menyebabkan semakin ketatnya persaingan 

usaha antar pelaku bisnis. Persaingan yang ketat ini  menuntut para pelaku bisnis 

lebih cermat dalam mengambil keputusan yang akan menentukan kelangsungan 

hidup perusahaan di masa yang akan datang. Pelaku bisnis yang memiliki 

kepentingan dalam perusahaan dinamakan stakeholders.Stakeholders terdiri dari 2 

pihak yaitu pihak internal dan eksternal. Pihak internal merupakan pihak di dalam 

sebuah perusahaan sedangkan pihak eksternal yang merupakan pihak di luar 

perusahaan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh stakeholders baik itu internal 

maupun eksternal haruslah mencerminkan tujuan jangka pendek maupun jangka 

panjang perusahaan, yaitu mendapatkan laba yang maksimal. Perusahaan publik 

memiliki stakeholders yang bervariasi seperti: pemegang saham, pemegang 

obligasi, bankir, kreditur, supplier, karyawan dan manajemen. Para stakeholders 

perlu mengetahui bagaimana kinerja perusahaan. Untuk itu mereka bergantung 

pada laporan keuangan perusahaan yang diumumkan secara periodik untuk 

menyediakan informasi mendasar tentang kinerja keuangan perusahaan (Atmaja, 

2008:411). 

Suatu perusahaan dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha dan 

operasinya, sangat membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Dalam hal ini 

dana yang murah dan besar hanya dapat diperoleh dari penjualan saham melalui 
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bursa efek, yang selanjutnya saham-saham tersebut akan disalurkan untuk di beli 

masyarakat umum. Perusahaan bisa saja mendanai aktivitas operasi dan aktivitas 

perusahaan lainnya melalui dana pinjaman atau hutang, akan tetapi perusahaan 

harus memikirkan bunga yang harus dibayar setiap tahunnya. Oleh karena itu, 

sebaiknya perusahaan harus memiliki kemampuan untuk menarik investor 

sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan dana agar mampu meningkatkan 

dan mengembangkan usahanya. Salah satu cara untuk menarik investor adalah 

perusahaan senantiasa meningkatkan nilai perusahaan. Seorang manajer harus 

mampu meningkatkan nilai perusahaan sehingga terjadi peningkatan penjualan 

sahamnya di pasar modal. Pelaksanaan manajemen keuangan yang baik akan 

sangat membantu kegiatan operasional perusahaan. Sebaliknya, manajemen 

keuangan yang buruk akan mengakibatkan perusahaan tersingkir dari persaingan 

dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Meningkatnya nilai perusahaan akan 

menarik investor untuk menanamkan dananya ke perusahaan dengan cara 

membeli saham yang diterbitkan perusahaan melaui bursa efek.  

Dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat, seorang investor  

membutuhkan informasi yang memadai dan dapat diandalkan terkait dengan 

kondisi perusahaan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari laporan keuangan. 

Laporan keuangan perusahaan yang disajikan secara teratur setiap periode 

merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu 

perusahaan. Apabila laporan keuangan tersebut dianalisis lebih lanjut akan dapat 

memberikan informasi andal dan bermanfaat bagi para calon investor guna 

mengambil keputusan yang terkait dengan investasi dana mereka. Informasi 
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tersebut memungkinkan mereka untuk melakukan proses penilaian (valuation) 

saham yang mencerminkan hubungan antara risiko dan hasil pengembalian yang 

diharapakan masing-masing investor di masa mendatang.  

Dari laporan keuangan perusahaan dapat diperoleh informasi tentang 

operasional perusahaan, aliran kas perusahaan, laporan laba-rugi, laporan 

perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan  dan informasi 

lain yang berkaitan dangan laporan keuangan selama satu periode. Laporan laba-

rugi memuat informasi tentang jumlah pendapatan dan beban yang diterima dan 

dikeluarkan selama satu periode akuntansi, sedangkan laporan posisi keuangan 

atau neraca memuat informasi terkait dengan jumlah harta, jumlah kewajiban dan 

jumlah modal  yang dimiliki oleh perusahaan. Informasi yang bersifat keuangan 

tersebut diperoleh dari seluruh transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan 

selama satu periode. Dengan menganalisis laporan keuangan tersebut, jika kondisi 

keuangan perusahaan semakin baik maka investor akan semakin tertarik untuk 

menginvestasikan dananya ke perusahaan. Selain itu, investor juga dapat 

mempertimbangkan untuk peramalan harga saham. Seorang investor yang rasional 

pasti akan sangat memperhatikan ekspektasi imbal hasil (return) dan resiko yang 

akan diperolehnya di masa mendatang yang selanjutnya digunakan untuk 

menentukan keputusan yang akan diambil. Investor menyediakan pendanaan 

dengan harapan mendapatkan pengembalian atas investasi mereka setelah 

mempertimbangkan pengembalian yang diharapkan (expected return) dan resiko 

(Subramanyam dan Wild, 2010:20). Semakin tinggi ekspektasi imbal hasil yang 
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akan diperoleh investor maka semakin tinggi kemungkinan mereka menanamkan 

dananya ke perusahaan berupa pembelian sekuritas saham.  

Surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal sering disebut 

efek atau sekuritas, salah satunya yaitu saham. Saham (stock) dapat didefinisikan 

sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu 

perusahaan atau perseroan terbatas (Darmadji dan Fakhruddin, 2011:5). Saham 

merupakan salah satu sekuritas yang mempunyai tingkat risiko cukup tinggi. 

Risiko tinggi tercermin dari ketidakpastian return yang akan diterima oleh 

investor di masa depan. Situasi ketidakpastian ini mendorong investor untuk 

selalu mempertimbangkan risiko dan return yang diharapkan. Secara teoritis 

saham merupakan sekuritas yang berbanding lurus antara return dan resiko yang 

diperoleh. Semakin besar return yang diharapkan diterima oleh seorang investor, 

maka semakin besar risiko yang akan diperoleh, sebaliknya ketika return yang 

diharapkan oleh investor kecil, resiko yang diperolehpun juga kecil. 

Untuk dapat memilih investasi yang aman, diperlukan analisis laporan 

keuangan yang tepat dan didukung dengan data-data yang akurat. Bagi investor 

teknik yang benar dalam analisis laporan keuangan dapat membantu mengurangi 

resiko investasi. Salah satu teknik untuk menganalisis laporan keuangan adalah 

dengan analisis rasio. Analisis rasio merupakan analisis yang mudah dan 

sederhana yang dapat membantu stakeholders terutama investor dalam mengambil 

keputusan secara tepat. Bagi investor analisis laporan keuangan perusahaan dapat 

membantu mereka untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu 

perusahaan.Analisis rasio menyediakan pengukuran tingkat profitabilitas, 
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likuiditas, aktivitas, pendapatan serta pemanfaatan asset dan kewajiban suatu 

perusahaan. Rasio keuangan berguna untuk mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan saat ini dan masa mendatang, serta merupakan pedoman bagi investor 

untuk melihat mengenai kinerja masa lalu dan masa mendatang. 

Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan 

perusahaan yang ditunjukkan dengan transaksi perdagangan saham perusahaan di 

pasar modal. Terjadinya transaksi tersebut didasarkan pada hasil pengamatan para 

investor terhadap kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Pada 

prinsipnya, semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

akan meningkatkan permintaan saham sehingga harganya akan mengalami 

peningkatan. Akan tetapi jika kinerja perusahaan semakin buruk maka akan 

menurunkan harga saham yang bersangkutan yang artinya perusahaan hanya 

memperoleh keuntungan yang kecil atau bahkan mengalami kerugian dalam 

operasinya. Dalam hal ini investor hanya akan tertarik untuk menanamkan 

dananya jika harga saham relatif tinggi. Karena dengan meningkatnya harga 

saham tentunya return saham yang diterima investor juga meningkat. Selain itu, 

harga saham yang tinggi mencerminkan kondisi kinerja perusahaan yang baik 

dalam mengelola operasinya sehingga dana yang diinvestasikan tetap aman dan 

mengurangi tingginya resiko investasi.  

Penelitian tentang analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap return 

saham perusahaan telah banyak dilakukan sebelumnya. Akan tetapi penelitian-

penelitian yang dilakukan sebelumnya masih terjadi perbedaan hasil penelitian 

(research gap). Ulupui (2006) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa 
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secara parsial variabel current ratio (CR) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham, sedangkan variabel debt to equity ratio (DER) 

menunjukkan hasil positif tetapi tidak signifikan terhadap return saham. 

Penelitian lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Susilowati dan Turyanto 

(2011) yang menyatakan bahwa secara parsial debt to equity ratio (DER) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika (2013) dan Komariah dkk. 

(2011) yang menyatakan bahwa secara parsial current ratio (CR) dan debt to 

equity ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap return saham. Begitu pula dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Hardyani (2014) menunjukkan 

variabel CR dan DER tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return 

saham.  

Selain current ratio (CR) dan debt to equity ratio (DER), penelitian tentang 

kinerja keuangan yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian 

yaitu penelitian yang menggunakan rasio return on asset (ROA), return on equity 

(ROE), dan dividend payout ratio (DPR). Penelitian yang dilakukan oleh 

Gunawan dan Hardyani (2014) menunjukkan hasil bahwa ROA dan ROE 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Akan tetapi 

penelitian ini hasilnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilowati 

dan Turyanto (2011) yang menyatakan bahwa ROA dan ROE tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Hermy dan Kurniawan (2011) dalam 

penelitiannya juga menyatakan bahwa ROE tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap return saham. Penelitian yang dilakukan Carlo (2014) menunjukkan 
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bahwa variabel DPR berpengaruh positif terhadap return saham, sebaliknya 

penelitian yang dilakukan oleh Komariah dkk. (2011) serta Khairi (2012) 

menyatakan bahwa secara parsial DPR tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham. 

Berdasarkan uraian di atas tersebut dapat diketahui bahwa hasil dari 

penelitian-penelitian tersebut masih bervariasi dan tidak konsisten. Oleh karena 

itu, penelitian ini bermaksud menganalisa kembali hasil penelitian sebelumnya 

dengan menganalisis kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan 

rasio laporan keuangan.  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada variabel independen yang digunakan, jenis dan jumlah sampel yang 

akan diteliti, serta periode penelitian. Perbedaan pertama, penulis menitikberatkan 

penelitian ini pada variabel independen untuk menganalisis laporan keuangan. 

Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan rasio-rasio keuangan 

yang masih menunjukkan hasil berbeda yaitu likuiditas yang diukur 

denganmenggunakan current ratio (CR), profitabilitas yang diukur dengan 

menggunakan return on asset (ROA) dan return on equity (ROE), solvabilitas 

yang diukur dengan menggunkan debt to equity ratio (DER) dan rasio pasar yang 

diukur dengan menggunakan dividend payout ratio (DPR).  

Perbedaan kedua yaitu jenis dan jumlah sampel yang digunakan. Dalam 

penelitian ini sampel yang digunakan yaitu perusahaan yang terdaftar di Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI). Daftar saham dalam penghitungan Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) ini berdasarkan Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia  

No. Peng-00660/BEI.PSH/12-2011 tanggal 22 Desember 2011 dengan 237 emiten 
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dan No.Peng-00681/BEI.PSH/12-2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan 301 

emiten serta No.Peng-00714/BEI.PSH/12-2013 tanggal 17 Desember 2013 

dengan 312 emiten. Sementara penelitian terdahulu biasanya menggunakan 

sampel dengan jumlah emiten yang relatif sedikit seperti LQ 45 yang hanya 

menggunakan 45 emiten, JII yang menggunakan 30 emiten, Indeks Kompas 100 

yang menggunakan 100 emiten, Indeks BISNIS-27 menggunakan 27 emiten, 

Indeks PEFINDO 25 menggunakan 25 emiten, Indeks SRI-KEHATI  

menggunakan 25 emiten, Indeks IDX30 menggunakan 30 emiten. Adapun yang 

menjadi pertimbangan yaitu dengan mengambil sampel yang lebih banyak, 

sampel tersebut dapat lebih representatif yakni mampu mewakili semua ciri dan 

karakteristik yang ada pada populasi dapat tercermin dalam sampel tersebut 

sehingga diharapkan hasil penelitian dapat digeneralisasikan untuk banyak 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Indeks ISSI sebagai pasar modal syariah memberikan kesempatan para 

investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan yang sesuai prinsip 

syariah. Investor tidak perlu repot-repot untuk membaca laporan keuangan satu 

per satu karena saham yang memenuhi kriteria saham syariah dirangkum dalam 

Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK atau pihak yang 

diakui oleh BAPEPAM-LK. Meskipun kinerja saham-saham yang masuk dalam 

kategori syariah secara umum diwakili oleh 2 indeks yaitu Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). ISSI merupakan cerminan dan 

indikator utama yang dapat menggambarkan kinerja seluruh saham syariah yang 

tercatat di BEI,  sementara Jakarta Islamic Index (JII) hanya mengambil 30 saham 
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dari DES dengan pertimbangan likuiditas, kapitalisasi dan faktor fundamental 

lainnya. 

Selain itu, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) memiliki tingkat kinerja 

yang lebih unggul dibandingkan dengan konvensional. Hal tersebut dapat dilihat 

dari nilai kapitalisasi pasar saham yang semakin meningkat dari tahun ke tahun 

sejak Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) diluncurkan pada tanggal 12 Mei 

2011. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), ditutup pada posisi 125,35 poin di 

akhir tahun 2011 atau meningkat sebesar 2,17% dibandingkan pada awal 

diluncurkannya tanggal 12 Mei 2011 yaitu sebesar 122,692 poin. Pada periode 

yang sama, kapitalisasi pasar untuk saham-saham yang tergabung dalam ISSI 

adalah sebesar Rp 1.968,09 triliun atau 55,64% dari total kapitalisasi pasar seluruh 

saham sebesar Rp 3.537,29 triliun. Nilai kapitalisasi saham ISSI tersebut 

mengalami peningkatan sebesar 31,29% jika dibandingkan kapitalisasi saham 

ISSI pada awal diluncurkannya tanggal 12 Mei 2011 yaitu Rp 1.499,07 triliun. 

(Factbook Bapepam-LK 2011). 

Pada tanggal 27 Desember 2012, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

ditutup pada 143,81 poin atau meningkat sebesar 14,72% dibandingkan indeks 

ISSI pada akhir Desember 2011 sebesar 125,35 poin.  Sementara itu, kapitalisasi 

pasar saham yang tergabung dalam ISSI per 27 Desember 2012 sebesar Rp 

2.431,39 triliun atau 59,41% dari total kapitalisasi pasar saluruh saham sebesar Rp 

4.092,23 triliun. Kapitalisasi pasar saham ISSI pada 2012 tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 23,54% jika dibandingakan kapitalisasi saham ISSI pada 
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akhir Desember 2011 sebesar Rp 1.968,09 triliun. (Siaran Pers Akhir Tahun 2012 

BAPEPAM-LK). 

Nilai kapitalisasi saham syariah di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

lebih besar dibandingkan kapitalisasi saham syariah di Jakarta Islamic Indeks 

(JII).Padahal, ISSI baru diluncurkan pada 12 Mei 2011. Nilai kapitalisasi bursa 

saham syariah di Jakarta Islamic Index (JII) hingga akhir Agustus tahun ini 

sebesar Rp1.288,9 triliun, sedangkan nilai kapitalisasi saham syariah di ISSI pada 

akhir Agustus sebesar Rp1.703,47 triliun (Okezone, Senin 19/9/2011). Kinerja 

syariah saat ini lebih unggul dibandingkan dengan konvensional, sejak 

diluncurkan saham syariah tumbuh 17,11 persen lebih tinggi dari IHSG pada 

periode yang sama 12,74 persen (Okezone, Rabu 16/1/2013). Dalam sehari rata-

rata transaksi saham syariah mencapai Rp 3,1 triliun. Hal ini setara dengan 70 

persen volume transaksi saham di BEI yang mencapai Rp 5,1 triliun (Okezone, 

Senin 6/5/2013). 

Perbedaan ketiga yaitu data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data laporan keuangan terbaru dari Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) periode tahun 2011-2013. Dengan pertimbangan karena Indeks ISSI baru 

diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 maka data penelitian ini hanya 

menggunakan tiga periode penelitian. 

Dari latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap 

Return Saham Perusahaan yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas maka 

masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap return saham? 

2. Apakah Return on Asset (ROA) berpengaruh terhadap return saham? 

3. Apakah Return on Equity (ROE) berpengaruh terhadap return saham? 

4. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap return saham? 

5. Apakah Dividend Payout Ratio (DPR) berpengaruh terhadap return saham? 

6. Apakah kinerja keuangan yang dinyatakan dalam rasio-rasio keuangan yaitu 

Current Ratio (CR), Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Debt 

to Equity Ratio (DER) dan Dividend Payout Ratio (DPR) secara bersama-

sama berpengaruh terhadap return saham? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:  

1. Menganalisis pengaruh Current Ratio (CR) terhadap return saham. 

2. Menganalisis pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap return saham. 

3. Menganalisis pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap return saham. 

4. Menganalisis pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return saham. 

5. Menganalisis pengaruh Dividend Payout Ratio (DPR) terhadap return 

saham. 

6. Menganalisis pengaruh Current Ratio (CR), Return on Asset (ROA), Return 

on Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER) dan Dividend Payout Ratio 

(DPR)  secara bersama-sama terhadap return saham.  
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1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

Dapat memberikan informasi terkait dengan analisis rasio laporan keuangan 

untuk menilai kinerja perusahaan.Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan di dalam 

pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas kinerja perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang digunakan 

sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan investasi pada 

perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

3. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan mampu memperdalam pemahaman terkait dengan 

analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan dan juga 

merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi S1 di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya terutama penelitian terkait dengan faktor yang 

mempengaruhi return saham di Bursa Efek Indonesia. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dalam lima bab yaitu Bab Pendahuluan, Bab Tinjauan 

Pustaka, Bab Metodologi Penelitian, Bab Hasil dan Pembahasan dan Bab 

Penutup. 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar 

belakang masalah, baik secara teoritis maupun empiris berdasarkan penelitan-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu dibahas juga tentang 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. Latar belakang masalah menjelaskan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi return saham yang menunjukkan adanya perbedaan hasil 

(research gap) antara penelitian satu dengan lainnya. Rumusan masalah berisi 

tentang pokok permasalahan yang akan dianalisis melalui penelitian ini.  

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang konsep teoritis yang digunakan dalam 

pembahasan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori 

investasi dan teori kinerja. Bab ini juga menguraikan hasil penelitian terdahulu 

yang berhubungan dengan penelitian ini, kerangka konseptual serta 

pengembangan hipotesis penelitian. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian yang digunkan serta 

penjelasan variabel penelitian yang digunakan. Variabel yang digunkan dalam 

penelitian ini yaitu return saham sebagai variabel dependen dan variabel 
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independen yaitu current ratio, return on asset, return on equity, debt to equity 

ratio, dan dividend payout ratio. Pada bab ini juga menjelaskan tentang definisi 

operasional varibel, populasi, sampel, metode pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai obyek penelitian yang 

relevan dengan rumusan masalah, deskripsi hasil penelitian menjelaskan secara 

singkat tentang pelaksanaan penelitian, analisis model menguraikan tentang 

proses analisis data, yang membahas hasil pengumpulan data, pengolahan data, 

pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis dan penjelasan dalam rangka 

menyusun kesimpulan. 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan yang diambil dari seluruh pembahasan sebelumnya 

dan saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan. 
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