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MOTTO 

 

Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 

dilaksanakan/diperbuatnya. 

(Ali Bin Abi Thalib) 

 

Entah berkarir atau menjadi Ibu Rumah Tangga, seorang wanita wajib 

berpendidikan tinggi karena Ia akan menjadi Ibu. Ibu-Ibu yang cerdas akan 

menghasilkan anak-anak cerdas. 

(Dian Sastrowardoyo) 

 

Hiduplah seakan-akan kamu mati esok hari dan belajarlah seakan-akan kamu akan 

hidup selamanya. 

(Nelson Mandela) 

 

Keberhasilan dan kegagalan merupakan bagian kehidupan setiap manusia tetapi 

tidak akan ada hasil bila tidak ada suatu usaha. 

(Winarno Surahmad) 
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ABSTRAK 

 

 Aryani. 1622100022. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Widya Dharma Klaten. Judul Skripsi: Pengaruh Desentralisasi, 

Total Quality Management, dan Sistem Penghargaan terhadap Kinerja 

Manajerial pada PT Nagamas Surya Kencana Kantor Cabang Pedan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi, total 

quality management, dan sistem penghargaan terhadap kinerja manajerial pada PT 

Nagamas Surya Kencana Kantor Cabang Pedan di Klaten. 

 Metode pengumpulan data menggunakan data primer. Populasi dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 51 sampel, dengan metode sampel jenuh (seluruh 

populasi dijadikan sampel). Data yang digunakan berupa data primer (kuesioner) 

yang bersumber dari sampel sejumlah 51 karyawan. 

 Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa desentralisasi, total quality management, dan sistem 

penghargaan secara simultan mempengaruhi penerapan kinerja manajerial pada 

PT Nagamas Surya Kencana Kantor Cabang Pedan. Secara parsial disimpulkan 

bahwa variabel desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, 

total quality management berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, sistem 

penghargaan tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Kata Kunci:    desentralisasi, total quality management, sistem penghargaan, 

  kinerja manajerial    
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ABSTRACT 

 

Aryani. 1622100022. Accounting Study Program, Faculty of Economics, 

Widya Dharma University Klaten. Title of thesis: The influence of 

decentralization, Total Quality Management, and the system of appreciation for 

managerial performance at PT. Nagamas Surya Kencana Pedan Branch Office. 

This research aims to determine the influence of decentralization, total 

quality management, and the system of appreciation for managerial performance 

at PT Nagamas Surya Kencana Branch Office of Pedan in Klaten. 

The data collection method uses primary data. The population in this study 

was 51 samples, with a saturated sample method (the entire population was used 

as samples). The data used is a primary data (questionnaire) sourced from 

samples of 51 employees. 

The analysis used is a double linear regression analysis. The results of the 

analysis show that decentralization, total quality management, and the reward 

system simultaneously affects the application of managerial performance at PT. 

Nagamas Surya Kencana Pedan Branch Office. It is partially concluded that 

decentralized variables have a positive effect on managerial performance, total 

Quality management has positive effect on managerial performance, the reward 

system has no effect on managerial performance. 

Keywords: decentralization, total quality management, reward system, 

managerial performance    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini revolusi teknologi telah menyebar luas di segala aspek 

kehidupan manusia. Dalam dunia bisnis khususnya, revolusi teknologi 

tersebut menyebabkan perubahan yang luar biasa dalam persaingan 

pemasaran dan pengolahan sumber daya manusia. Akibatnya dalam dunia 

bisnis terjadi persaingan yang global dan semakin tajam. Keberhasilan 

organisasi bisnis pada era yang sarat dengan persaingan, tergantung dari 

kesiapan suatu perusahaan ketika menghadapi tantangan dan ancaman yang 

timbul yaitu dengan meningkatkan faktor-faktor kinerja manajerial seperti 

desentralisasi, total quality management, dan sistem penghargaan di dalam 

perusahaan. Perusahaan dituntut untuk memanfaatkan semaksimal mungkin 

kemampuan yang dimilikinya agar dapat memenangkan persaingan global. 

Keunggulan daya saing yang dapat diciptakan oleh perusahaan dapat dicapai 

dengan salah satu cara, yaitu meningkatkan kinerja manejerial (Lempas, Ilat, 

dan Sabijono, 2014). 

Adanya pelayanan maksimal dari perusahaan yang diberikan kepada para 

konsumen akan memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen. Hal ini   

merupakan salah satu cerminan kesuksesan dari kinerja manajerial 

perusahaan karena mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

konsumen. 
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Perusahaan dituntut untuk memanfaatkan semaksimal mungkin 

kemampuan yang dimilikinya agar dapat memenangkan persaingan global 

(Damayanti, Sujana, dan Werastuti, 2015). Keunggulan daya saing yang 

dapat diciptakan oleh perusahaan, khususnya dalam industri otomotif dapat 

dicapai dengan salah satu cara yaitu, meningkatkan kinerja manajerialnya. 

Berlakunya ASEAN Free Trade Area (AFTA), menyebabkan perusahaan di 

setiap negara khususnya di wilayah ASEAN dihadapkan pada situasi 

persaingan global. Persaingan global ini memberikan banyak pilihan kepada 

konsumen, dimana mereka semakin sadar biaya (cost conscious) dan sadar 

nilai (value conscious) dalam meminta produk dan jasa yang berkualitas 

tinggi. Untuk dapat bertahan dan berhasil dalam lingkungan seperti itu, 

perusahaan harus menciptakan value bagi konsumen dalam bentuk produk 

dan jasa serta pelayanan berkualitas, sehingga perusahaan juga memperoleh 

value. Perusahaan menghadapi persaingan khusus karena adanya perbedaan 

kualitas antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lainnya. Oleh karena 

itu, perusahaan perlu mengutamakan konsistensi melalui pengembangan 

kinerja manajerialnya agar dapat mencapai tujuan perusahaan. 

Untuk meningkatkan kinerja manajerial perusahaan juga membutuhkan 

keputusan yang tepat dan efisiensi secara keseluruhan, oleh karena itu banyak 

perusahaan memilih untuk menerapkan desentralisasi. Desentralisasi 

merupakan pemberian wewenang oleh manajer yang lebih atas kepada 

manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan 

otorisasi secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu 
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wewenang tersebut akan dilaksanakan (Mulyadi, 2007). Struktur organisasi 

dengan desentralisasi yang tinggi memungkinkan karyawan level bawah 

untuk mengambil keputusan secara cepat dan akurat. Hal ini terjadi karena 

mereka yang berada pada posisi yang lebih dekat dan mengetahui secara 

detail permasalahan yang sedang terjadi pada organisasi di bidangnya. 

Desentralisasi mampu meningkatkan kinerja manajerial akibat meningkatnya 

motivasi para manajer dengan dipenuhinya kebutuhan aktualisasi diri yaitu 

sense of belonging (merasa diterima), sense of importance (merasa 

dibutuhkan) dan sense of participation (merasa diikutsertakan). 

Sebelumnya ada beberapa peneliti yang membahas hal yang sama, 

namun memiliki hasil yang berbeda. Damayanti dkk. (2015) mengungkapkan 

bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. 

Desentralisasi dalam pengambilan keputusan ditunjukkan untuk 

meningkatkan kinerja manajerial dengan cara mendorong manajer untuk 

mengembangkan kompetensinya.  Berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Lempas dkk. (2014) yang menyimpulkan bahwa desentralisasi 

berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial, manajer pada tingkat yang 

lebih rendah memilih mengikuti manajer tingkat atas dari pada memanfaatkan 

penerapan desentralisasi dalam perusahaan karena kurangnya mental dalam 

pengambilan keputusan. Bahkan dalam penerapan desentralisasi perusahaan, 

beberapa manajer tingkat bawah kurang bijak memanfaatkan sistem 

desentralisasi tersebut. Perbedaan hasil ini tentu membuat pengaruh 

desentralisasi terhadap kinerja manajerial menarik untuk dilakukan penelitian. 
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Total quality management merupakan suatu pendekatan dalam 

menjalankan usaha yang mencoba memaksimumkan daya saing organisasi 

melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungannya. Penerapan total quality management ini juga tidak lepas dari 

penilaian kinerja karyawan. Dengan diterapkannya total quality management, 

maka kinerja manajerial dalam perusahaan akan meningkat. Sebelumnya 

telah dilakukan penelitian oleh Niyati (2017) dan Jusuf (2013) menyimpulkan 

bahwa total quality management berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial. Menurut Jusuf (2013) kualitas menjadi hal utama yang menjadi 

titik fokus setiap perusahaan. Berbagai hal dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas pada produk, pelayanan, dan manajemen perusahaan yang dikenal 

dengan total quality management. Perusahaan membutuhkan sebuah sistem 

untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku karyawan dengan berbagai 

cara yang memaksimalkan kesejahteraan organisasi dan karyawan sistem 

tersebut adalah, total quality management di mana semua fungsi bekerja sama 

untuk membangun mutu ke dalam produk atau jasa perusahaan. 

Diterapkannya total quality management dengan tepat pada perusahaan 

menyebabkan meningkatnya kinerja manajerial perusahaan. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2013), Kumentas 

(2013), dan Audina, Kristianto, dan Harimurti (2018) yang menyatakan 

bahwa total quality management berpengaruh negatif terhadap kinerja 

manajerial. Kumentas (2013) menyatakan bahwa total quality management 

tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial PT Pos Indonesia, karena PT 
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Pos Indonesia merupakan Badan Umum Milik Negara (BUMN) dimana 

semua keputusan terkendali di pusat. Kurangnya komitmen dari pusat untuk 

konsisten menjalankan total quality management menyebabkan tidak 

dijalankannya dengan baik total quality management pada PT Pos Indonesia. 

Buruknya pelayanan yang ada pada PT Pos Indonesia, terjadi karena sumber 

daya manusia pada PT Pos Indosnesia yang masih ingin dilayani, padahal 

seharusnya mereka yang memberi pelayanan kepada konsumen sehingga 

dengan diterapkannya total quality management dapat menurunkan kinerja 

manajerial pada PT Pos Indonesia. Berdasarakan pada perbedaan hasil 

penelitian tersebut, maka penulis tertarik meneliti pengaruh total quality 

management terhadap kinerja manajerial. 

Sistem penghargaan merupakan alat pengendalian penting yang 

digunakan perusahaan untuk memotivasi karyawan agar mencapai tujuan 

perusahaan melalui perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. 

Dengan diterapkannya sistem penghargaan tersebut maka kualitas kerja dari 

masing-masing individu, dengan sendirinya akan semakin terpacu apabila 

mereka diberikan penghargaan baik fisik maupun non fisik yang layak atas 

hasil kinerjanya, sehingga para manajer maupun karyawan akan lebih giat 

lagi dalam melaksanakan kinerjanya (Audina dkk., 2018).  

Sistem penghargaan menurut Simamora (2006:442) penghargaan dibagi 

dua, yaitu penghargaan instrinsik (instrinsic reward), berupa: perasaan 

kompetensi diri, perasaan pencapaian dalam dirinya, tanggung jawab dan 

otonomi pribadi, perasaan pengakuan informal, status, dan kepuasan kerja. 
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Sedangkan penghargaan ekstrinsik (extrinsic reward), dapat berupa: gaji, 

tunjangan karyawan, sanjungan dan pengakuan, pengakuan formal, promosi 

jabatan, hubungan sosial, lingkungan kerja, dan pembayaran insentif. 

Sistem penghargaan yang diberikan oleh perusahaan sangat 

mempengaruhi produktivitas dan tendensi para karyawan untuk tetap bersama 

perusahaan. Semakin besar perhatian perusahaan terhadap kebutuhan 

karyawannya, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan timbal balik yang 

sesuai, yaitu maksimalisasi dalam kinerja manajerial. Pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Mintje (2013) menyimpulkan bahwa 

penghargaan berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Dengan 

diterapkannya sistem penghargaan di dalam perusahaan, maka kualitas 

kinerja dari para individu sendiri akan semakin terpacu apabila mereka 

diberikan pernghargaan baik berupa fisik maupun non fisik yang layak atas 

hasil kinerjanya. Sehingga para manajer maupun karyawan akan lebih giat 

lagi dalam melaksanakan kinerjanya untuk meningkatkan kinerja manajerial 

perusahaan. 

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Niyati (2017) yang menyimpulkan bahwa sistem penghargaan berpengaruh 

negatif terhadap kinerja manajerial. Sistem penghargaan berbasis kinerja 

mendorong karyawan dapat mengubah kecenderungan semangat untuk 

memenuhi kepentingan diri sendiri kesemangat untuk memenuhi tujuan 

organisasi. Sistem penghargaan yang dimiliki perusahan PT. Produk Rekreasi 

belum diberlakukan dengan baik dan belum dianggap memberikan kontribusi 
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yang besar dalam membantu manajemen meningkatkan kinerja manajerial. 

Sistem penghargaan yang diberlakukan perusahaan tidak sesuai dengan 

kinerja yang telah dilakukan karyawan, sehingga karyawan merasa tidak 

termotivasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

sehingga berdampak pada menurunnya kinerja manajerial perusahaan. Hasil 

yang kontradiktif antara penelitian Mintje (2013) dan Niyati (2017) membuat 

penulis sangat tertarik untuk meneliti pengaruh sistem penghargaan terhadap 

kinerja manajerial. 

PT Nagamas Surya Kencana Kantor Cabang Pedan merupakan 

perusahaan dagang yang bergerak di bidang otomotif, yang menjual produk 

dan jasa sepeda motor bermerek Honda dengan total penjualan yang besar. 

Perusahaan ini dituntut untuk selalu efektif dan efisien memutuskan segala 

keputusan dalam operasional perusahaan, sehingga desentralisasi 

diberlakukan pada PT Nagamas Surya Kencana Kantor Cabang Pedan agar 

kinerja manajerialnya meningkat. 

PT Nagamas Surya Kencana Kantor Cabang Pedan harus selalu 

meningkatkan kualitas mutu produk dan pelayanan agar perusahaan terus 

bersaing di lingkungan bisnis yang sangat ketat persaingannya. Dengan 

diberlakukannya total quality management yang tepat pada PT Nagamas 

Surya Kencana Kantor Cabang Pedan, maka perbaikan yang terus menerus 

terhadap produk dan jasa dapat meningkatkan kinerja manajerial pada 

perusahaan tersebut. 
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PT Nagamas Surya Kencana Kantor Cabang Pedan dengan kegiatan 

utama menjual produk dan jasa, maka volume penjualan yang tinggi atas 

produk dan jasa menjadi tujuan utama perusahaan agar memperoleh laba 

perusahaan yang besar. Ditetapkannya sistem penghargaan pada PT Nagamas 

Surya Kencana Kantor Cabang Pedan yang sesuai dengan kinerja yang 

dilakukan karyawan dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja 

manajerial perusahaan. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

mengambil judul: “Pengaruh Desentralisasi, Total Quality Management 

dan Sistem Penghargaan terhadap Kinerja Manajerial pada PT 

Nagamas Surya Kencana Kantor Cabang Pedan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah 

penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 

pada PT Nagamas Surya Kencana Kantor Cabang Pedan? 

2. Apakah total quality management berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial PT Nagamas Surya Kencana Kantor Cabang Pedan? 

3. Apakah sistem penghargaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial PT Nagamas Surya Kencana Kantor Cabang Pedan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai tujuan sebagai 

berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah desentralisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial PT Nagamas Surya Kencana Kantor Cabang Pedan. 

2. Untuk menguji apakah total quality management berpengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial PT Nagamas Surya Kencana Kantor 

Cabang Pedan. 

3. Untuk menguji apakah sistem penghargaan berpengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial PT Nagamas Surya Kencana Kantor 

Cabang Pedan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. Secara terperinci manfaat penelitian adalah 

sebagai berikut ini. 

1. Bagi PT Nagamas Surya Kencana Kantor Cabang Pedan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

sebagai bahan pertimbangan manajemen perusahaan dalam pengambilan 

keputusan untuk menentukan langkah yang tepat dalam meningkatkan 

kinerja manajerial dengan faktor desentralisasi, total quality 

management, dan sistem penghargaan yang peneliti lakukan. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk menambah 

pengetahuan sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang 

serupa, serta bahan kajian lebih lanjut untuk penelitian lain yang sejenis. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan peneliti tentang kinerja manajerial perusahaan yang bergerak di 

bidang otomotif, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

manajerial tersebut, seperti desentralisasi, total quality management dan 

penghargaan 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bagian ini terdiri dari dua sub bagian, yaitu simpulan dan saran. 

Simpulan menjelaskan hasil pengujian koefisien determinasi (R2) dan pengujian 

parsial (uji t). Bagian saran berisi saran-saran yang diberikan oleh penelitian ini, 

yang didasari oleh hasil analisis penelitian. 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

diungkapkan di muka, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut ini. 

1. Hasil uji koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa besarnya 

adjusted R2 adalah sebesar 0.436 atau 43.6%, yang berarti kontribusi 

pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap kebijakan dividen 

sebesar 43.6% sedangkan sisanya (56.4%) dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

2. Desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada PT 

Nagamas Surya Kencana Kantor Cabang Pedan. Meningkatnya nilai 

desentralisasi mengakibatkan kenaikan kinerja manajerial. Hal ini terjadi 

karena desentralisasi sangat penting diberikan kepada pihak manajerial 

dan para manajer bawahannya agar para manajer dapat mengetahui serta 

merespon dengan cepat dan tepat tentang kondisi-kondisi ekonomi dan 

kultur dalam lingkungan sekitar. Dengan demikian desentralisasi dapat 

meningkatkan efektivitas kinerja manajerial. Hasil penelitian ini sejalan 
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dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu Damayanti dkk. 

(2015), Senduk dkk. (2017), dan Darmawan (2016). 

3. Total quality management berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 

pada PT Nagamas Surya Kencana Kantor Cabang Pedan. Meningkatnya 

total quality management mengakibatkan meningkatnya kinerja 

manajerial. Penerapan Total Quality Management yang tinggi akan 

mengakibatkan terjadinya peningkatan kinerja manajerial, karyawan 

menjadi lebih termotivasi meningkatkan kinerja manajerial jika 

pengukuran kinerja yang tinggi dalam bentuk informasi yang diperlukan 

memberikan umpan balik untuk melakukan perbaikan dan pembelajaran. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya 

oleh Niyati (2017) dan Jusuf (2013). 

4. Sistem penghargaan tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada 

PT Nagamas Surya Kencana Kantor Cabang Pedan. Tinggi rendahnya 

nilai sistem penghargaan tidak berpengaruh terhadap peningkatan maupun 

penurunan kinerja manajerial. Sistem penghargaan yang  diterapkan 

perusahaan tidak sebanding dengan usaha yang telah dilakukan oleh 

karyawan, sehingga tujuan perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

manajerial perusahaan dengan sistem penghargaan tidak tercapai. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh 

Kumentas (2013) dan Setyani (2015).  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan  simpulan di atas, maka peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan 

keputusan perusahaan. Secara parsial, hanya variabel desentralisasi dan 

Total Quality Management yang berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

pada PT Nagamas Surya Kencana Kantor Cabang Pedan. Perusahaan 

sebaiknya terus meningkatkan desentralisasi dan Total Quality 

Management agar dalam mengambil keputusan manajerial secara efektif 

dan efisien, serta dapat mencapai kepuasan konsumen atas pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Hasil analisis regresi pada PT Nagamas Surya Kencana Kantor 

Cabang Pedan diperoleh R-Square sebesar 43.6%  artinya masih 

terdapat 56.4%  kinerja manajerial yang dijelaskan oleh variabel lain, 

selain yang dipakai dalam penelitian ini. Sehingga bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah variabel independen 

lain, yang dapat memberikan pengaruh yang lebih signifikan dalam 

melakukan penelitian terhadap kinerja manajerial agar hasil yang 

diperoleh lebih baik. Contohnya variabel ketidakpastian lingkungan, 

individu akan mengalami ketidakpastian lingkungan yang tinggi jika 

merasa lingkungan tidak dapat diprediksi dan tidak dapat mamahami 



69 
 

 
 
 
 

bagaimana komponen lingkungan akan berubah. Ketidakpastian 

lingkungan sering menjadi faktor yang menyebabkan organisasi 

melakukan penyesuaian sehingga ketidakpastian lingkungan dapat 

meningkatkan kinerja manajerial (Damayanti dkk., 2015). 

b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa memperluas lingkup 

penelitian, sehingga hasil dari penelitian lebih memungkinkan untuk 

disimpulkan secara umum. 

3. Bagi Peneliti 

Meskipun peneliti menginginkan ketepatan dalam penyusunan 

penelitian ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan 

yang perlu diperbaiki oleh peneliti. Hal semacam ini terjadi dikarenakan 

masih minimnya pengetahuan peneliti. Oleh karena itu kritik dan saran 

yang membangun dari para pembaca sangat peneliti harapkan untuk 

dijadikan bahan evaluasi untuk kedepannya. 
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