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ABSTRACT 

 This research was motivated by the  problems that often occur about the 

work discipline of the employee in PDAM Tirta Moedal Semarang City. Various 

violations that often occur indicate that the lack of understanding and 

understanding about what is the discipline of their own work both in written and 

non-regulatory rules that exist in the company. The purpose of this study to analyze 

the influence of work environment, compensation and work motivation to work 

discipline PDAM Tirta Moedal employees Semarang City. 

 This research used independent variables such as work environment, 

satifaction compensation, and work motivation, as well as the dependent variable 

is the work discipline. Populations used were all employees of PDAM Tirta Moedal 

Semarang City. The sampling technique used methode used Proportionate 

Stratified Random Sampling and obtained the sample of  71 people. Data analysis 

methods used are quantitative analysis including variable index, validity and 

reliability, the classic assumption test, multiple linear regression analysis, t test, F 

test, and the coefficient of determination (R2). 

 Based on multiple linear regression test, the results indicate that the work 

environment have a positive relationship and a significant influence on the work 

discipline. Satifaction compensation have a positive relationship and a significant 

influence on the work discipline. And the last one, work motivation have a positive 

relationship and a significant influence on the work discipline. The coefficient of 

determination shows that the work discipline are influenced by work environment, 

satifaction compensation, and work motivation by 49,2% , while the remaining 

50,8%are influenced by other variables in which the research did not examined in 

this study. 

 

 

Keywords: work environment, satifaction compensation, work motivation, and 

work discipline 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang sering terjadi 

mengenai disiplin kerja pegawai pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang. 

Berbagai pelanggaran yang sering terjadi menunjukkan bahwa kurangnya 

pengertian serta pehamaman mengenai apa itu disiplin kerja sendiri baik secara 

peraturan tertulis maupun tidak serta tata tertib yang ada pada perusahaan. Adapun 

tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja, 

kompensasi dan motivasi kerja terhadap disiplin kerja pegawai PDAM Tirta 

Moedal Kota Semarang. 

Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu lingkungan kerja, 

kepuasan kompensasi dan motivasi kerja, serta variabel dependen yaitu disiplin 

kerja. Populasi yang digunakan yaitu seluruh pegawai Kantor Pusat PDAM Tirta 

Moedal Kota Semarang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

pegawai. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Proportionate Stratified Random Sampling dan diperoleh sampel yang sebanyak  

71 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif 

diantaranya analisis indeks variabel, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, 

analisis regresi berganda, uji t dan uji F serta analisis koefisien determinasi (R2). 

Berdasarkan uji regresi linier berganda, menunjukkan hasil bahwa 

lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap 

disiplin kerja. Kepuasan kompensasi memiliki pengaruh positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap disiplin kerja. Terakhir, motivasi kerja memiliki pengaruh 

positif dan berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja. Koefisien determinasi 

menunjukkan bahwa disiplin kerja dipengaruhi lingkungan kerja, kepuasan 

kompensasi, dan motivasi kerja sebesar 49,2 % sedangkan sisanya sebesar 50,8% 

dipengaruhi variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Lingkungan kerja, kepuasan kompensasi, motivasi kerja, dan disiplin 

kerja. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bagi sebuah perusahaan memiliki modal sumber daya manusia dan sumber 

daya alam mampu menjadikan perusahaan tersebut berkembang menjadi lebih baik 

dari sebelumnya. Notoatmodjo (2003) menyatakan bahwa aset pokok untuk 

mengembangkan perusahaan berdasarkan pada sumber daya alam dan sumber daya 

manusia, kedua sumber daya tersebut sangatlah penting untuk kelangsungan 

perusahaan dan kelangsungan kebutuhan konsumen. Namun apabila dipertanyakan 

mana yang lebih penting diantara kedua sumber daya tersebut sumber daya manusia 

memiliki peranan lebih penting. Sumber daya manusia dinilai lebih penting karena 

menjadi indikator dan tolak ukur dalam pengembangan keberhasilan suatu 

perusahaan. Dalam sumber daya manusia sendiri memiliki aspek yang meliputi 

kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia perlu untuk diperhatikan oleh 

perusahaan. Kualitas sumber daya manusia harus seimbang dengan kuantitas 

manusia tersebut karena kuantitas tanpa disertai kualitas yang baik dapat menjadi 

penghambat atau beban dari perusahaan untuk menjadi berkembang.  

Perusahan di Indonesia terbagi menjadi milik Pemerintah (termasuk BUMN 

dan BUMD) dan milik swasta, pada instansi pemerintah /BUMN/ BUMD. Sumber
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daya manusia itu sendiri memiliki tanggung jawab dalam membangun daerah 

ataupun negara. Pegawai negeri yang bekerja pada instansi pemerintah/ BUMN 

atau BUMD  sendiri harus mampu melaksanakan dan menyelesaikan tanggung 

jawabnya secara efektif, efisien, cepat serta tanggap dalam melayani masyarakat. 

Karena adanya tuntutan tersebut maka pegawai harus mampu mengerahkan 

kemampuannya dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan 

semestinya. Oleh karena itu performa yang tinggi perlu diperhatikan untuk 

meningkatkan produktivitas pegawai dalam mencapai tujuan  perusahaan yang akan 

datang.  

Dalam rangka meningkatkan performa pegawai itu sendiri perusahaan atau 

organisasi harus mampu menekankan nilai-nilai mendasar mengenai fungsi operatif 

manajemen  sumber daya manusia kepada pegawainya. Nilai itu sendiri salah 

satunya adalah kedisiplinan, menurut Fathoni (2009) kedisiplinan merupakan salah 

satu fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang sangat penting, semakin 

baik disiplin karyawan maka semakin tinggi pula prestasi kerja yang dapat dicapai. 

Tanpa adanya budaya displin yang ditanamkan akan sulit bagi perusahaan atau 

organisasi dalam mencapai tujuannya. Kedisiplinan merupakan bentuk dari 

kesadaran dan kesediaan setiap manusia untuk mentaati semua peraturan yang 

sudah ditetapkan oleh perusahaan yang berlaku baik secara tertulis atau tidak yang 

dilaksanakan secara sukarela. Menurut Soejono dalam Susitianingrum,dkk (2015) 

indikator - indikator yang mempengaruhi kedisiplinan pegawai meliputi ketepatan 

waktu dalam bekerja seperti datang kekantor tepat waktu dan  pulang  tepat pada 

jam kantor yang sudah ditetapkan, menggunakan aset perusahaan dengan baik dan 
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hati hati, mematuhi aturan perusahaan yang sudah ditetapkan seperti memakai 

atribut kerja lengkap, membuat ijin apabila tidak masuk kantor mencerminkan sikap 

disiplin kerja yang baik.  

PDAM Tirta Moedal sebagai satu satunya perusahaan milik daerah yang 

bergerak di bidang air minum sudah seharusnya menjadi pusat pelayanan air minum 

bagi seluruh masyarakat Kota Semarang. Oleh sebab itu PDAM Tirta Moedal 

merupakan perusahaan satu satunya maka performa yang diharapkan adalah 

mampu melayani masyarakat Kota Semarang dengan sebaik baiknya sehingga 

pegawai PDAM Tirta Moedal dituntut memiliki produktivitas kerja yang tinggi 

yang didasarkan pada nilai disiplin kerja yang harus dimiliki setiap pegawai. 

Namun pada kenyataannya disiplin kerja yang dimiliki pegawai PDAM Tirta 

Moedal masih dikatakan kurang atau belum cukup baik, seperti hasil wawancara 

dengan Kasubbag Administrasi Kepegawaian yang mengatakan permasalahan yang 

masih terjadi di dalam perusahaan adalah masalah kurangnya kedisiplinan yang 

dimiliki pegawai PDAM Tirta Moedal yang masih banyak melanggar tata tertib 

seperti meninggalkan jam kantor untuk kepentingan pribadi, menggunakan waktu 

istirahat lebih dari yang sudah ditentukan hal ini karena absen finger print hanya 

saat datang dan pulang saja, serta kurangnya atribut yang digunakan saat bekerja.  
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Tabel 1.1  

Hasil Observasi 

No Tindakan Indispliner 

1 Pegawai meninggalkan kantor disaat jam kerja tanpa izin 

yang jelas 

2 Masih terdapat pegawai yang meninggalkan kantor sebelum 

jam pulang kantor 

3 Banyak pegawai yang tidak mengikuti senam rutin mingguan 

4 Melakukan kegiatan diluar pekerjaan yang harus 

diselesaikan. 

5 Atribut masih kurang lengkap yang seharusnya dikenakan 

saat bekerja sebagai identitas pegawai. 

 

Hasil observasi pada perioe 5 – 20 Desember 2016 pada Kantor Pusat 

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang ditemukan beberapa pegawai yang kurang 

disiplin yaitu meninggalkan ruangan kerja saat jam kantor, datang terlambat masuk 

kantor, beberapa tidak mengikuti senam rutin, melakukan kegiatan diluar pekerjaan 

seperti bermain internet, menonton video atau bermain game dan sosial media.  

Dalam hal ini dibuktikan dengan tingkat absensi pegawai yang tinggi pada 

bulan Agustus- September 2016 seperti yang terlihat pada tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.2  

Rekapitulasi Absensi Pegawai PDAM Tirta Moedal  

Bulan Maret-September 2016 

No Bulan Jumlah Pegawai 

Absen 

Presentase Pegawai 

Absen 

1 Maret 60 24,7 

2 April 42 17,4 

3 Mei 57 23,5 
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No Bulan Jumlah Pegawai 

Absen 

Presentase Pegawai 

Absen 

4 Juni 40 16,5 

5 Juli 68 28,1 

6 Agustus 45 18,6 

7 September 65 26,9 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa absensi pegawai dari bulan Maret 

sampai September 2016 pegawai yang melakukan absensi cukup banyak dengan 

rata-rata sebesar 22,42 %. Standar tingkat absensi yang digunakan dalam PDAM 

Tirta Moedal sebesar 20%, apabila tingkat absensi lebih dari 20 % maka dapat 

dikatakan bahwa absensi rata-rata pegawai tinggi. Selain itu pegawai PDAM sendiri 

dituntut untuk mampu melaksanakan dan menyeesaikan tugasnya baik di lapangan 

maupun di kantor dengan cekatan dalam melayani masyarakat Kota Semarang. 

Karena PDAM merupakan satu satunya perusahaan air minum yang ada dalam 

menangani masalah pemasangan pipa, penyambungan dan lain sebagainya dimana 

kebutuhan akan air dibutuhkan bagi hajat hidup mayoritas masyarakat Kota 

Semarang untuk itu pegawai perlu untuk memiliki disiplin yang tinggi. 

Hasil Pra-Survey dengan cara menyebar angket pada tanggal 29 Desember 

2016 pada pegawai PDAM Tirta Moedal Kota Semarang yang berisikan pertanyaan 

“faktor apa yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai ?” menunjukkan hasil 

berikut : 
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Tabel 1.3  

Hasil Pra Survey  Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Pegawai 

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang 

Faktor yang 

Mempengaruhi Disiplin 

Kerja 

Jumlah Persentase (%) 

Lingkungan Kerja 18 22,22 

Kompensasi 14 17,28 

Motivasi 11 13,58 

Budaya Organisasi 10 12,34 

Komitmen Organisasi 10 12,34 

Pengembangan Karier 7 8,64 

Gaya Kepemimpinan 5 6,17 

Pengawasan Pimpinan 4 4,93 

Pelatihan 2 2,46 

JUMLAH 81 (27 pegawai) 100% 

Sumber : Hasil Pra-survey pegawai PDAM Tirta Moedal Semarang 

Dari hasil pra-survey pada 27 pegawai diatas memperlihatkan bahwa 

kompensasi berada diurutan kedua faktor yang paling mempengaruhi kedisiplinan 

kerja. Kemudian lingkungan kerja berada diurutan pertama yang paling 

mempengaruhi dan diikuti oleh motivasi. Untuk batasan masalahnya sendiri akan 

dipilih 3 faktor teratas yang paling mempengaruhi yaitu lingkungan kerja, 

kompensasi dan motivasi.  

Selain itu dari hasil wawancara dengan narasumber yang sama yaitu 

Kasubbag Administrasi Kepegawaian mengatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi dari disiplin kerja pegawai itu sendiri adalah  kompensasi. Menurut 

Kadarisman (2014) kompensasi merupakan hal penting dalam perusahaan untuk 
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berperilaku, meningkatkan kinerja, untuk mengusahakan pegawai datang dan 

pulang bekerja tepat waktu, disiplin serta memotivasi pegawai. Sehingga peranan 

penting dari kompensasi sendiri merupakan faktor penentu dari kedisiplinan kerja 

pegawai dalam perusahaan. Pada PDAM Tirta Moedal kompensasi sangat 

bergantung pada absensi pegawai, besar kecilnya tunjangan finansial yang 

diberikan oleh PDAM Tirta Moedal bergantung pada tinggi rendahnya absensi 

pegawa itu sendiri. Apabila pegawai memiliki tingkat absensi yang cukup tinggi 

tiap bulan maka akan secara otomatis tunjangan yang didapat akan menjadi lebih 

rendah begitu pula sebaliknya. Sehingga dapat dilihat dari sistem yang diterapkan 

oleh PDAM Tirta Moedal kompensasi dapat mempengaruhi kedisiplinan tiap 

pegawai.  

Faktor lingkungan kerja menjadi faktor yang memiliki pengaruh paling 

tinggi diantara faktor-faktor lainnya. Menurut Nitisemito (1991) lingkungan kerja 

sendiri merupakan segala sesuatu yang ada disekitar pegawai yang dapat 

mempengaruhi dalam hal menjalankan pekerjaan yang ditugaskan. Hal ini berarti 

bahwa lingkungan kerja yang ada di sekitar pegawai dapat mempengaruhi 

kedisiplinan dalam bekerja, ketika lingkungan kerja dalam perusahaan tersebut 

sudah berada pada standar yang sesuai maka kedisiplinan kerja pegawai akan ikut 

meningkat sehingga beban tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab dan tepat waktu. Lingkungan kerja sendiri dibagi menjadi 

lingkungan kerja fisik maupun non fisik, lingkuan kerja fisik meliputi fasilitas yang 

ada di dalam ruangan sedangkan non fisik lebih mengarah pada hubungan kerja 

baik antara atasan maupun dengan rekan sejawat. Dalam hasil observasi pada 
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tanggal 5 – 20 Desember 2016 dapat dirincikan bahwa gedung atau kantor pusat 

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang sendiri memiliki bangunan yang kuno dan tua, 

dan tidak ada renovasi secara keseluruhan untuk bangunan kantornya sendiri. Untuk 

fasilitas lebih detai lagi yang ada di setiap ruangan pada bagian yang berbeda beda 

memiliki fasilitas yang sama yaitu seperti pendingin ruangan (Air Conditioner), 

lemari penyimpanan dengan model kuno, serta aksesoris ruangan yang sudah cukup 

usang. Desain tempat kerja masing masing bagian pun berbeda beda namun 

sebagian belum menerapkan desain tempat kerja yang modern dan kurang 

berinovasi. Fasilitas lainnya yang kurang adalah kantin, di PDAM Tirta Moedal 

sendiri terdapat kantin dan  koperasi namun untuk menu di kantin tidak terlalu 

banyak dan kurang inovasi sehingga banyak pegawai yang memilih makan siang di 

luar kantor yang menyebabkan jam makan siang menjadi molor dari waktu yang 

ditetapkan sehingga pegawai kembali lagi kekantor lebih dari waktu yang 

diberikan. 

Untuk lingkungan kerja non fisik yaitu meliputi hubungan kerja yang 

dimiliki bisa dikatakan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya tidak terlalu 

dekat dan tidak terlalu mengenal secara personal. Sehingga terkadang antara bagian 

satu dengan yang lainnya sering terjadi miscomunication yang berpengaruh pada 

pekerjaan pegawai tersebut. (hasil wawancara dengan staff bagian Penelitian & 

Pengembangan). 

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi disiplin kerja adalah motivasi, 

menurut Moekijat (2002) disiplin kerja sendiri muncul dari dalam diri sendiri (self 

imposed discipline) dimana manusia memiliki keinginan atau niatan dalam 
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melakukan sesuatu tanpa paksaan apapun. Adanya perilau spontan dalam diri untuk 

bertindak disiplin merupakan tanggapan secara alami terhadap atasan yang 

memiliki komunikasi cakap dan tanggap kepada bawahannya atas tindakan yang 

dilakukan yang disebut dengan motivasi. Pada hasil pra-survey menunjukkan 

motivasi memiliki pengaruh atas disiplin kerja dimana pada PDAM Tirta Moedal 

sendiri untuk motivasi berupa reward and punishment masih belum begitu baik. 

Sistem reward  yang diterapan di perusahaan milik pemerintah daerah sendiri tidak 

seperti perusahaan swasta yang akan mendapat promosi langsung ketika berhasil 

mencapai target. Pegawai yang memiliki kinerja baik, produktivitas kerja yang 

bagus, disiplin kerja baik tidak bisa dengan mudahnya untuk naik jabatan karena di 

PDAM Tirta Moedal sendiri untuk pengembangan kariernya menggunakan sistem 

golongan sehingga dikatakan sangat berbeda dengan perusahaan milik swasta. 

Sedangkan untuk sistem punishment di PDAM Tirta Moedal ini hanya berupa 

pemotongan tunjangan 

 Sistem punishment yang berlaku dapat dikatakan biasa saja sehingga bisa 

membuat pegawai melakukan hal yang berulang karena sistem yang tidak terlalu 

tegas. Sehingga pegawai kurang merasa termotivasi dalam meyelesaikan 

pekerjaannya dan dapat berpengaruh pada kedisiplinan kerja pegawai. Hal ini 

dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Haydan Lutfan (2016) bahwa 

motivasi memiliki pengaruh yang positif terhadap disiplin kerja. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat 

disimpulkan bahwa kedisiplinan kerja pegawai pada kantor pusat PDAM Tirta 
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Moedal Kota Semarang masih kurang atau belum cukup baik. Hasil pra-survey 

yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada kasubbag Administrasi 

Kepegawaian PDAM Tirta Moedal kurangnya kedisiplinan dari pegawai terlihat 

pada adanya keterlambatan datang ke kantor yang dilakukan oleh para pegawai, 

memperpanjang waktu istirahat, ada beberapa pegawai yang tidak mengikuti senam 

mingguan, serta masih adanya yang menggunakan atribut yang kurang lengkap. Hal 

ini juga diperkuat dengan hasil observasi secara langsung selama tanggal 5 -8 

Desember 2016 yang memperlihatkan adanya tindakan pelanggaran disiplin seperti 

pegawai yang tidak berada ditempat saat jam kerja dengan alasan pribadi, dan 

atribut yang tidak lengkap pada pegawai. 

Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang sama pula yaitu Kasubag 

Administrasi Kepegawaian mendapatkan penjelasan bahwa hal yang 

mempengaruhi kedisiplinan kerja pegawai adalah kompensasi karena pegawai yang  

memiliki catatan absen yang tinggi akan mempengaruhi kompensasi yang didapat. 

Semakin tinggi absen yang dilakukan maka tunjangan yang diterima akan 

berkurang serta terhambatnya pegawai untuk naik golongan. Selain itu faktor 

lingkungan kerja juga yang kurang mendukung performa pegawai untuk 

meningkatkan kedisiplinan kerja, serta faktor motivasi yang kurang dari atasan serta 

sistem reward  yang membuat pegawai tidak terlalu terdorong untuk melakukan 

tindakan disiplin yang lebih baik lagi dan punishment yang tidak begitu tegas 

karena hanya berupa pemotongan tunjangan. 
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Berdasarkan latar belakang masalah ini diidentifikasikan permasalahan 

yang terjadi dipengaruhi oleh lingkungan kerja, kompensasi dan motivasi. Sehingga 

pertanyaan penelitian yang dapat dikembangkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap disiplin kerja di Kantor 

Pusat PDAM Tirta Moedal Kota Semarang? 

2. Bagaimana pengaruh kepuasan kompensasi terhadap disiplin kerja di 

Kantor Pusat  PDAM Tirta Moedal Kota Semarang? 

3. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap disiplin kerja di Kantor Pusat  

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang? 

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

 Berdasarkan dengan pertanyaan penelitian yang ada, penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap disiplin kerja 

pegawai pada Kantor Pusat PDAM Tirta Moedal Kota Semarang. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kompensasi terhadap disiplin 

kerja pegawai pada Kantor Pusat PDAM Tirta Moedal Kota 

Semarang. 

3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap disiplin kerja  

pada Kantor Pusat Pegawai PDAM Tirta Moedal Kota Semarang. 
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1.3.2  Kegunaan Penelitian 

 Penulisan penelitian ini akan memberikan manfaat diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dan dapat menjadi wadah untuk 

peneliti dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi mengenai penilitan 

secara langsung di lapangan. Serta praktik dari teori-teori yang ilmu yang sudah 

didapat selama menempuh studi  pada bangku kuliah. 

2. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi masukan 

perusahaan dalam mengembangkan dan meningkatkan disiplin kerja pegawai. 

3. Bagi Pihak Universitas Diponegoro 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi serta bahan penelitian 

tentang lingkungan kerja, kompensasi dan motivasi terhadap disiplin kerja 

pegawai PDAM Tirta Moedal Kota Semarang. 

1.4 Sistematika Penelitian 

 Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan serta kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini akan menjelaskan teori teori yang menjadi landasan penelitian, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan definisi operasional variabel, penentuan sampel, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, hasil analisis data setelah 

pengujian statistik, serta pembahasan dan intrepretasi hasil atas hipotesis 

yang telah diuji sesuai metode penelitian yang telah ditetapkan. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini akan diuraikan kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dan 

hipotesis yang telah diuji, keterbatasan penelitian, saran mengenai 

penelitian ini serta saran untuk penelitian bagi peneliti selanjutnya.


