
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Penetapan Tujuan 

 Motivasi merupakan sebuah gambaran utama dari teori penetapan 

tujuan. Goal setting theory dikemukakan oleh Locke (1968) yang 

menyatakan bahwa seharusnya terdapat sinkronisasi antara tujuan yang 

ingin dicapai dengan output yang dihasilkan. Berdasarkan teori ini, 

penggerak utama dari perilaku seseorang adalah niat serta pemikiran. Selain 

itu perilaku dari seseorang sangat dipengaruhi oleh pemahaman dari tujuan 

organisasi. Guna mencapai kinerja atau tujuan dengan optimal 

diperlukannya dorongan atau motivasi yang kuat yang dilandasi oleh niat 

baik dari seseorang. Dalam teori ini dijelaskan bawasannya peningkatan 

kinerja seseorang harus diberengi dengan peningkatan ketrampilan serta 

kemampuan kerja. Kemudian setiap individu juga harus dapat menetapkan 

tujuan yang menantang dan terukur.  

Menurut Locke (1968) dalam Kusuma dan Budiartha (2013) 

penetapan tujuan ini akan memengaruhi terhadap ketepatan penyusunan 

anggaran. Tujuan utama suatu organisasi tercermin pada visi dan misi 

organisasi tersebut, maka diperlukan sinkronisasi antara penganggaran 

dengan visi dan misi suatu organisasi. Oleh karena itu perlu adanya 



 
 

pencantuman target dari kinerja suatu organisasi pada perencanaan 

anggaran. Dengan menggunakan pendekatan goal setting theory ini maka 

efektifitas implementasi anggaran berbasis kinerja diidentikan sebagai 

tujuannya. 

2. Gaya Kepemimpinan Transformasional 

 Gaya kepemimpinan (leadership style) merupakan cara yang 

ditempuh seorang pimpinan dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya 

serta bagaimana ia dipandang oleh para anggota atau pengamat dari luar 

organisasi (Wulandari, 2013). Selanjutnya Gibson dkk. (2004) menyatakan 

bahwa gaya kepemimpinan adalah pola serta tingkah laku yang dilakukan 

seorang pimpinan dalam mengelola, mengendalikan, serta memengaruhi 

sumber daya yang ada. McGregor(1960) dalam Izzaty (2011) menyatakan 

bahwa secara garis besar terdapat dua gaya kepemimpinan, yaitu 

kepemimpinan demokratis dan otoriter. 

Gaya kepemimpinan otoriter sendiri memiliki empat asumsi yang 

diantaranya adalah : 

1. Para anggota tidak menyukai pekerjaan bahkan cenderung 

menghindari pekerjaan. 

2. Para anggota harus dipaksa, diawasi, bahkan diancam guna 

melaksanakan kerja dengan baik. 

3. Para anggota cenderung tidak bertanggung jawab dan cenderung 

akan menghindar dari tanggung jawab. 



 
 

4. Para anggota hanya mencari zona nyaman dengan ambisi yang 

rendah. 

Berkebalikan dari keempat pernyataan tersebut, McGregor juga 

mendefinisikan empat asumsi gaya kepemimpinan demokratis terhadap 

anggotanya, antara lain : 

1. Para anggota organisasi dapat memandang pekerjaan menjadi 

sesuatu hal yang menyenangkan. 

2. Tak diperlukannya pengawasan jika para anggota memiliki 

komitmen terhadap tujuan atau pekerjaan. 

3. Para anggota bukan hanya akan belajar menerima tanggung 

jawab, namun juga akan mengusahakannya agar melebihi 

ekspektasi. 

4. Perlu dilakukannya partisipasi karena keputusan inovatif juga 

milik seluruh anggota organisasi.  

Menurut penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

sejatinya gaya kepemimpinan adalah cara yang dilakukan oleh seorang 

pemimpin dalam mengelola organisasi dengan segala kewenangannya guna 

mencapai suatu tujuan organisasi terlebih dalam menghadapi perubahan-

perubahan yang ada. Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi 

maka diperlukan sebuah motor penggerak (transformir) khususnya dalam 

pengimplementasian sistem baru pada suatu organisasi agar terlaksana 

dengan baik. 



 
 

Burn (1978) dalam Ali (2012) menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan transformasional ini merupakan sebuah langkah dimana 

seorang pimpinan berusaha meningkatkan dorongan atau motivasi serta 

moralitas kerja menjadi lebih baik dari sebelumnya bahkan melebihi 

harapan yang ditentukan. Pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan 

transformasional akan terus berusaha menjadikan sebuah organisasi 

menjadi lebih baik. Hal tersebut ditempuh  dengan meningkatkan motivasi 

atau dorongan kerja yang ideal serta menjunjung nilai-nilai moralitas yang 

ada. 

Selain hal tersebut, seorang pimpinan yang transformatif juga harus 

dapat menyatukan visi serta tujuan dengan para anggota agar tercapainya 

tujuan organisasi akan berjalan lebih mudah (Ariesta, 2014). Selanjutnya 

(Pratama, 2016) mengungkapkan jika keberadaan sosok pemimpin yang 

transformatif ini memiliki efek pada tingkatan organisasional maupun 

individual. Dengan kata lain pemimpin yang transformatif ini dapat 

diartikan sebagai seorang pemimpin yang memiliki kharisma serta memiliki 

peran utama dalam pencapaian tujuan organisasi yang dipimpinnya. 

Menurut Bass (1990) dalam Pratama (2016) kepemimpinan 

transformasional ini memiliki empat ciri-ciri yaitu :  

1. Kharismatik 

Kharismatik diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin 

dalam memengaruhi para anggota organisasi yang dipimpinnya 



 
 

sehingga dapat termotivasi untuk menyelesaikan tugas dengan baik 

bahkan melebihi ekspektasi.  

2. Inspirasional  

Perilaku inspirasional diartikan sebagai kemampuan seorang 

pimpinan dalam menumbuhkan antusiasme para anggota organisasi 

melalui berbagai komunikasi sehingga para anggota organisasi 

memercayai kemampuannya untuk menyelesaikan tugas yang telah 

diberikan. 

3. Stimulasi Intelektual 

Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional 

akan selalu menyetimulasi para anggota organisasi dalam peningkatan 

kemampuan intelektualnya melalui dorongan-dorongan untuk berpikir 

analitis, kritis, dan juga inovatif sehingga para anggota dapat 

meningkatkan kinerja dalam organisasi tersebut. 

4. Perhatian secara Individual 

Perhatian secara individual ini diartikan sebagai komunikasi antar 

muka kepada tiap-tiap anggota organisasi yang sering dilakukan. Hal 

tersebut dilakukan untuk mengontrol maupun memberikan arahan dan 

saran kepada para anggota organisasi guna ketercapaian tujuan suatu 

organisasi. 

Selanjutnya Bass dan Avolio (1994) dalam Judge dan Piccolo (2004) 

mendeskripsikan empat dimensi gaya kepemimpinan transformasional yaitu 

sebagai berikut : 



 
 

1. Kepemimpinan yang Kharismatik 

Pada dimensi ini, pemimpin dapat membuat para anggota yang 

dipimpinnya merasa kagum kepadanya serta menghotmati dan juga 

memercayai sang pemimpin pada tingkatan emosional. 

2. Motivasi dan Inspirasi 

Dalam dimensi ini, pemimpin yang transformatif merupakan 

seorang pimpinan yang dapat mengartikulasi harapan terhadap kinerja 

para anggota, mencontohkan komitmen dirinya terhadap tujuan-tujuan 

organisasi tersebut serta dapat meningkatkan etos kerja dalam tim 

melalui stimulasi-stimulasi. Hal-hal tersebut diharapkan dapat membuat 

anggota organisasi menjadi lebih antusias dan optimis dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. 

3. Stimulasi Intelektual 

Dalam dimensi ini seorang pemimpin yang transformatif dituntut 

untuk dapat menumbuhkan kreatifitas para anggotanya dalam upaya 

pencapaian tujuan organisasi. 

4. Konsiderasi Individu 

Dalam dimensi konsiderasi individu, pemimpin yang transformatif 

dideskripsikan sebagai pimpinan yang mampu menjadi seorang mentor 

para anggota organisasi. Aktivitas tersebut dilakukan dengan menjalin 

komunikasi dua arah yang terbuka dengan saran dan masukan serta 



 
 

memerhatikan kebutuhan para anggota dalam pengembangan 

kemampuan kerjanya. 

Peran pimpinan yang memiliki gaya kepemimpinan transfornasional 

sangat penting dalam menunjang segala aktifitas organisasi guna mencapai 

tujuan organisasi, utamanya ketika sebuah organisasi dihadapkan dengan 

perubahan-perubahan yang ada. Perubahan paradigma penganggaran 

tradisional menuju penganggaran berbasis kinerja tentunya membutuhkan 

seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional 

agar perubahan-perubahan yang ada dapat terlaksana dengan semestinya 

dan tercapai sesuai rencana. 

Di Kabupaten Magelang sendiri telah dilaksanakan transformasi 

pariwisata khususnya dalam bidang infrastruktur. Akses yang selama ini 

masih berupa jalanan tradisional telah dimoderenisasi serta 

pembangunan jembatan penghubung di desa-desa wisata (Suyitno, 

2017). Pariwisata yang selama ini terkesan hanya terpusat pada Candi 

Borobudur diperluas hingga ke pelosok Kabupaten Magelang guna 

penmberdayaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Hal ini 

kemudian didukung oleh Kementrian BUMN yang membangun 20 

Balkondes atau Balai Ekonomi Desa sebagai sarana peningkatan 

perekonomian warga di Kabupaten Magelang sehingga dapat menjadi 

Digital Heritage Village.  



 
 

Hal-hal tersebut di atas sejalan dengan visi Bupati Kabupaten 

Magelang yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang agar 

semakin maju, sejahtera dan amanah. Visi lain dari Bupati Kabupaten 

Maglang yang sejalan dengan hal tersebut adalah pemberdayaan rakyat 

miskin dengan kemandirian keuangan rakyat dan pengoptimalan industri 

kecil. 

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia 

 Menurut Werther dan Davis (1996) dalam Izzaty (2011) sumber 

daya manusia adalah orang yang siap, mau, dan mampu untuk berkontribusi 

dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Menurut Zetra (2009) sumber 

daya manusia adalah aset yang harus dikelola seoptimal mungkin agar 

tujuan organisasi dapat tercapai. 

Komptensi sumber daya manusia terdiri dari berbagai macam hal 

seperti tingkat pendidikan, soft skill yang dimiliki, serta pemahaman yang 

mumpuni dalam bidang pekerjaannya. Kompetensi sumber daya manusia 

sendiri tidak hanya mengenai intelektual namun juga kemampuan untuk 

beradaptasi dan menyesuaikan diri (Nalarreason dkk, 2014). Kualitas SDM 

juga diartikan sebagai kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas 

serta amanah yang telah diserahkan berbekal pendidikan baik formal 

maupun non formal, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, serta 

pengalaman kerja yang mumpuni (Arifianti, 2011). 



 
 

Selanjutnya menurut Hutapea dan Thoha (2008) dalam Pratama 

(2016) menyampaikan bahwa ada tiga dimensi atau indikator kompetensi 

sumber daya manusia, yaitu: 

1. Pengetahuan 

Dalam dimensi dinilai dari seberapa jauh seseorang memahami 

pengetahuan dalam bidang yang ditekuninya yang berkaitan 

dengan tugas serta tanggung jawabnya dalam melakukan 

pekerjaan baik. Penilaian lainnya adalah sejauh mana seseorang 

memahami prosedur, teknik, serta peraturan mengenai 

pekerjaannya. Hal lain yang menjadi pertimbangan ialah sejauh 

mana seseorang mampu menggunakan informasi-informasi, 

peralatan yang ada, serta cara yang tepat guna melaksanakan 

tugasnya. 

2. Keterampilan 

Dimensi keterampilan sendiri berkaitan dengan seberapa jauh 

kemampuan seseorang dalam berkomunikasi baik secara lisan 

maupun tulisan dalam menunjang tugas seseorang di sebuah 

organisasi agar terlaksana dengan baik. 

3. Perilaku 

Dimensi perilaku ini menyangkut tentang apakah seorang 

anggota memiliki kreatifitas, etos kerja, serta perencanaan yang 

andal dalam pelaksanaan tugasnya. 



 
 

Dalam mencapai sebuah pengelolaan keuangan yang baik maka 

satuan kerja pemerintah juga harus memiliki sumber daya manusia yang 

kompeten baik secara latar belakang pendidikan, bekal pelatihan, maupun 

pengalaman kerja yang mumpuni. Sumber daya manusia yang kurang 

kompeten dapat mengakibatkan kegagalan pengelolaan keuangan 

pemerintah. Contoh dari kegagalan tersebut adalah kekeliruan pada 

pembuatan laporan keuangan yang tidak memenuhi standar serta 

penyusunan anggaran yang kurang tepat sasaran (Pratama, 2016). 

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sendiri dapat 

ditempuh dengan pemberian pelatiahan maupun pendidikan baik formal 

maupun non formal. Peningkatan kualitas SDM ini penting adanya untuk 

peningkatan kinerja guna tercapainya tujuan organisasi. 

4. Good Governance 

 Menurut dokumen UNDP (United Nations Development Program) 

dalam Meutia dan Nurfitriana (2016) menyatakan bahwa governance adalah 

pelaksanaan politik, ekonomi, dan kewenangan administratif untuk 

mengelola semua urusan negara di berbagai tingkat. Selanjutnya menurut 

Nalareasson dkk. (2014) tata kelola yang baik (good governance) 

merupakan salah satu fungsi pemerintah guna pelayanan masyarakat yang 

lebih baik pada segala aspek dengan penerapan prinsip-prinsip yang 

terkandung di dalamnya. 



 
 

 Ulum dan Sofyani (2016) mengungkapkan ada tiga prinsip dasar 

dalam penyelenggaraan good governance, yaitu :  

1. Akuntabilitas  

Akuntabilitas sendiri diartikan sebagai tanggung jawab pihak pemegang 

amanah, mengungkapkan segala aktifitas baik keberhasilan maupun 

kegagalan kegiatan-kegiatan yang telah menjadi tanggung jawabnya 

pihak penerima amanah kepada pihak yang memberikan amanah 

tersebut. 

2. Transparansi  

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam 

pelaksanaan kewajiban, baik dari perencanaan, pelaksanaan, hingga 

evaluasi. Pemegang amanah harus secara terbuka mengenai informasi-

informasi yang menyangkut kepentingan amanah yang telah diberikan. 

 Lebih lanjut dijelaskan oleh Meutia dan Nurfitriana (2016) bahwa 

transparansi memiliki dua aspek, yaitu : 

1. Komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah 

2. Hak masyarakat terhadap ekses informasi 

3. Partisipasi  

Partisipasi diartikan sebagai kewenangan setiap anggota organisasi 

untuk terlibat dalam pengambilan keputusan guna mencapai tujuan 

organisasi tersebut. Partisipasi ini dinilai sebagai salah satu kunci sukses 

dalam pelaksanaan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Hal ini 



 
 

dikarenakan dengan adanya partisipasi maka setiap anggota organisasi 

dapat berpendapat, sehingga pengambilan keputusan berlangsung lebih 

demokratis dan lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

5. Anggaran Berbasis Kinerja 

 Anggran berbasis kinerja atau performance based budgeting 

menurut Sembiring (2009) adalah pendekatan penganggaran yang 

menitikberatkan terhadap manfaat kegiatan program kerja yang terukur. 

Anggaran berbasis kinerja menerapkan prinsip penganggaran yang 

berlandaskan pada 3E, yakni efektif, efisien, dan ekonomis. Pendekatan 

penganggaran ini dinilai efektif penerapannya apabila dapat menghasilkan 

output yang lebih banyak dengan input yang sama atau menghasilkan output 

yang sama dengan input yang lebih sedikit (Sabtari dan Rohman, 2015).  

Berikut merupakan karakteristik pada proses penganggaran berbasis 

prestasi atau kinerja yang dikemukakan oleh Harty (1999) dalam Asmoko 

(2006) :  

a) Outcome merupakan hasil prestasi kegiatan.  

b) Adanya sinkronisasi antara masukan, keluaran, dan hasil yang 

diharapkan. 

c) Adanya peranan indikator efisiensi dalam penyusunan anggaran. 

d) Terdapat kinerja yang telah ditetapkan dalam anggaran yang 

disusun. 



 
 

Lebih lanjut, Sembiring (2009) menyatakan elemen-elemen penting 

dalam proses penyusunan anggaran kinerja adalah sebagai berikut:  

a) Terdapat ukuran pencapaian terhadap target serta tujuan 

yang dicanangkan.  

b) Andalnya informasi capaian kinerja sehingga biaya 

dikeluarkan dan hasil yang dicapai dapat dibandingkan atau 

diukur.  

Sedangkan menurut Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan yang dikutip oleh Pratama (2016) menyatakan bahwa ada 

beberapa prinsip mendasar yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

anggaran berbasis kinerja agar pengimplementasiannya dapat berhasil, 

antara lain : 

1. Transparan dan akuntabel 

Dalam hal ini anggaran harus bisa menjadi sumber informasi 

yang dapat dipertanggung jawabkan baik mengenai input, 

tujuan, sasaran, hasil, serta outcome atau manfaat yang diperoleh 

khalayak dari sebuah program kerja atau kegiatan yang telah 

disusun penganggarannya. 

2. Disiplin 

Terpenuhinya kriteria ini apabila dalam penyusunannya 

anggaran mencakup perkiraan yang terukur untuk dapat disusun 

berdasarkan pendapatan. Penganggaran harus jelas sumber 



 
 

pendanaanya baik asal maupun nominalnya, anggaran tiap-tiap 

pos merupakan batas maksimal anggaran yang diberlakukan 

untuk pembelanjaan. 

3. Adil  

Dalam hal ini pemerintah harus bersikap adil selaku pengelola 

anggaran kepada seluruh masyarakat tanpa ada tindakan 

diskriminatif. 

4. Efektif dan efisien 

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus berlandaskan pada 

azas efektif dan efisien serta tepat guna dan tepat waktu 

pelaksanaannya agar tidak terjadi pemborosan anggaran. 

Sumber dana yang ada harus dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya agar tercapai kesejahteraan rakyat dengan optimal. 

5. Disusun menggunakan pendekatan kinerja 

Anggaran yang disusun harus mengutamakan prestasi kerja. 

Sedangkan pada hasil yang dicapai harus sepadan atau lebih dari 

masukan yang telah dianggarkan. 

B. Penelitan Terdahulu dan Penurunan Hipotesis 

1. Hubungan Gaya Kepemimpinan Transformasional dengan Efektifitas 

Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. 

  Gaya kepemimpinan adalah cara yang dilakukan oleh seorang 

pemimpin dalam mengelola organisasi dengan segala kewenangannya guna 

mencapai suatu tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan tentu sangat 



 
 

berpengaruh terhadap penganggaran berbasis kinerja. Pada masa transisi 

metode penganggaran membutuhkan sebuah motor penggerak (transformir) 

agar dapat menghadapi perubahan demi perubahan dengan baik. 

  Kepemimpinan transformasional berfokus pada bagaimana seorang 

pemimpin dapat menciptakan visi serta motivasi pada anggotanya untuk 

berprestasi lebih dari apa yang diharapkan (Andiarso dan Putranti, 2017). 

Apabila telah dapat memotivasi para anggota maka tercapainya tujuan akan 

lebih mudah. Hal tersebut didukung oleh teori penetapan tujuan yang 

menytakan bahwa guna mencapai kinerja atau tujuan dengan optimal 

diperlukannya dorongan atau motivasi yang kuat yang dilandasi oleh niat 

baik dari seseorang. 

  Namun demikian hasil penelitian dari Khikmah dan Mranani (2015) 

yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap 

penerapan anggaran berbasis kinerja. Berbeda hasil dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wulandari (2013) dan Fitri dkk. (2013) serta Pratama (2016) 

yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan transforasional berpengaruh 

positif terhadap anggaran berbasis kinerja. Dengan meninjau uraian tersebut 

diatas maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H1:Gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif 

terhadap efektifitas implementasi anggaran berbasis kinerja. 



 
 

2. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Efektifitas 

Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. 

  Penyusunan anggaran berbasis kinerja diterapkan dan dilaksanakan 

tidak hanya melibatkan komponen mesin dalam pelaksanaannya. 

Kompetensi sumber daya manusia jelas berperan sangat penting dalam 

pelaksanaan implementasi anggaran berbasis kinerja. Perlu adanya sumber 

daya yang mumpuni baik secara lahir maupun batin. Terlebih dalam proses 

perancangan  baik tujuan maupun sasaran dari penganggaran tersebut agar 

terlaksana dengan semestinya. Nalareasson dkk. (2014) menyatakan bahwa 

sumber daya manusia yang kompeten adalah faktor penting terlaksananya 

implementasi anggaran berbasis kinerja dengan baik.  

  Hasil dari penelitian Nawastri dan Rohman (2015) menyatakan 

bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektifitas 

anggaran berbasis kinerja. Hal serupa dinyatakan oleh Cholifah (2013) serta 

Fitri dkk. (2013) yang menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja 

dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Dalam teori penetapan 

tujuan juga dijelaskan bawasannya peningkatan kinerja seseorang harus 

diberengi dengan peningkatan ketrampilan serta kemampuan kerjanya. 

Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah : 

H2 :Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap 

efektifitas implementasi anggaran berbasis kinerja. 



 
 

3. Hubungan Good Governance dengan Efektifitas Implementasi 

Anggaran Berbasis Kinerja. 

  Pengelolaan yang baik atau good governance merupakan hal yang 

esensial dalam mengatasi keluhan serta tuntutan dari masyarakat 

(Nalarreason dkk, 2014). Penerapan good governance dirasa mampu untuk 

menunjang suksesnya implementasi anggaran berbasis kinerja. Hal ini 

dikarenakan prinsip-prinsip dasar good governance yang sejalan dengan 

anggaran berbasis kinerja yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas 

(Ulum dan Sofyani, 2016). Tanpa melibatkan prinsip-prinsip dalam good 

governance tersebut maka akan sulit didapatkan output, dan outcome yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Meutia dan Nurfitriana, 2016). 

  Pernyataan-pernyataan tersebut diatas sesuai dengan hasil penelitian 

Meutia dan Nurfitriana (2016) yang menyatakan bahwa good governance 

berpengaruh positif terhadap anggaran berbasis kinerja. Hasil penelitian 

tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari Nalareasson dkk. (2014) 

dan juga Sriharioto dan Ratna (2012) yang menyatakan bahwa good 

governance berpengaruh terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H3:Good governance berpengaruh positif terhadap efektifitas 

implementasi anggaran berbasis kinerja. 

 



 
 

C. Model Penelitian 

Gambar 2.1 
Model penelitian 
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