
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Semakin banyaknya jumlah pelaku usaha di suatu negara menunjukkan 

semakin berkembangnya negara tersebut. Hal ini tentu saja dapat kita lihat di 

Indonesia, dimana perkembangan ekonomi Indonesia adalah tidak terlepas dari 

peran dari para pelaku usaha dalam menjalankan berbagai usaha di segala sektor 

yang secara langsung memberikan dampak pada perekonomian Indonesia secara 

umum. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha yang 

dilakukan para pelaku usaha tersebut, maka pelaku usaha menjalankan usaha dalam 

beberapa bentuk badan hukum seperti perseroan komanditer (Commanditaire 

Venootschap), firma, koperasi, dan perseroan terbatas (untuk selanjutnya disebut 

dengan “Perseroan”). Untuk dapat bersaing dalam dunia bisnis di era globalisasi 

saat ini, pelaku usaha harus memikirkan dan memilih bentuk badan hukum yang 

paling sesuai, menguntungkan dan memberikan kepastian hukum. Bentuk-bentuk 

badan hukum yang paling umum ditemui salah satunya adalah dalam bentuk 

perseroan terbatas1. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UUPT”), Perseroan didefinisikan sebagai 

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi 

 
 

1Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung:  PT. Citra Aditya 

Bakti, 2010), hlm. 109 

  



 

 

atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta 

peraturan pelaksanaannya.2 Perseroan sebagai suatu badan hukum harus memenuhi 

syarat-syarat, yaitu: (1) merupakan suatu persekutuan modal; (2) merupakan suatu 

persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian; (3) wajib mempunyai kegiatas 

usaha; (4) lahirnya suatu perseroan wajib melalui proses hukum yang disahkan 

pemerintah.3 

Perseroan merupakan persekutuan modal maksudnya adalah Perseroan 

sebagai badan hukum memiliki modal dasar yaitu jumlah modal yang disebutkan 

atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan. Modal yang 

terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham pada saat 

pendirian Perseroan. Dalam hal ini, beberapa orang pemegang saham yang 

bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang 

dikelola Perseroan. Persekutuan yang terjadi dalam Perseroan sebagai badan 

hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang 

terdiri dari pemegang saham. Namun yang lebih menonjol adalah persekutuan 

modal, dibanding dengan persekutuan orang atau anggotanya sebagaimana yang 

terdapat dalam persekutuan yang diatur dalam Pasal 1618 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “KUHPerdata”). 

Struktur permodalan dalam Perseroan terbagi atas modal dasar, modal 

disetor dan modal ditempatkan. Modal dasar pada prinsipnya merupakan total atau 

banyaknya jumlah saham yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan 

 

 

2 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Nomor 40 Tahun 2007, LN 

Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 1 ayat 1. 

 

3 M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2009), hlm. 33-36 



 

 

yang dapat diterbitkan oleh Perseroan.4 Besarnya modal dasar Perseroan menurut 

UUPT terdiri atas seluruh nilai nominal saham.5 Selanjutnya UUPT mengatur 

bahwa modal dasar Perseroan paling sedikit adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah).6  

Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian sebagaimana ditegaskan 

dalam bunyi Pasal 1 angka 1 UUPT. Dengan demikian, pendirian Perseroan 

sebagai persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham, harus 

memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Ditinjau 

dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat 

“kontraktual” yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari 

perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” berupa adanya 

kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan. Sesuai dengan 

ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT, agar perjanjian untuk mendirikan Perseroan sah 

menurut undang-undang, pendirinya paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang atau 

lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) alinea kedua, bahwa 

prinsip yang berlaku berdasarkan UUPT, adalah dimana Perseroan sebagai badan 

hukum didirikan berdasarkan perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 

(satu) orang pemegang saham.  

Selanjutnya, Pasal 2 UUPT mengatur bahwa Perseroan harus mempunyai 

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Seterusnya pada Pasal 18 UUPT 

ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha harus dicantumkan dalam 

 
 

4 Harahap, Op. Cit., hlm. 233 

 

5 Indonesia, UUPT, Op.Cit., Pasal 31 ayat 1 

 

6 Ibid. Pasal 32 ayat (1) 



 

 

Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 18 UUPT, maksud dan tujuan merupakan 

“usaha pokok” sebuat Perseroan. Sedangkan “kegiatan usaha” merupakan 

“kegiatan yang dijalankan” oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan 

tujuan. Kegiatan usaha harus dirinci secara jelas dalam Anggaran Dasar dan tidak 

boleh bertentangan dengan undang-undang.   

Lahirnya Perseroan harus melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan 

oleh pemerintah. Untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan peraturan perundang-undangan. Apabila persyaratan tidak terpenuhi, 

kepada Perseroan yang bersangkutan  tidak diberikan keputusan pengesahan untuk 

berstatus sebagai badan hukum oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. Jadi proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak 

didasarkan pada keputusan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Hal itu ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) UUPT.  

Selain dari elemen-elemen pokok Perseroan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1 angka (1) UUPT sebagaimana disebutkan di atas, terdapat salah satu 

karakteristik unik dari Perseroan yang disebut personalitas. M. Yahya Harahap 

menjelaskan mengenai personalitas Perseroan dimana perorangan manusia baik 

laki-laki, perempuan maupun dewasa atau anak-anak adalah subjek hukum yang 

memiliki personalitas atau kepribadian. Manusia sebagai person/perorangan dan 

subjek hukum mempunyai hak hidup yang dilindungi hukum. Manusia berhak 

memiliki kekayaan di depan hukum. Bahkan pada dirinya melekat berbagai hak 

asasi yang harus dihormati penguasa dan anggota masyarakat lainnya. Sebaliknya, 

kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban hukum 



 

 

yang melekat pada hak tersebut di depan pengadilan. Semua manusia sebagai 

perorangan adalah badan hukum (legal person) dan hal itu melekat pada dirinya 

sejak lahir, serta keadaan itu berlangsung selama hidupnya sejak lahir sampai 

meninggal dunia. 

Akan tetapi bukan manusia perorangan saja yang bisa menjadi subjek 

hukum, Perseroan juga bisa menjadi badan hukum. Oleh karena itu, PT juga 

menjadi subjek hukum. Apabila sesuatu memiliki hak (recht, right) dan kewajiban 

(duty) seperti layaknya manusia, maka menurut hukum setiap apapaun yang 

mempunyai hak dan kewajiban adalah subjek hukum dalam kategori badan hukum. 

Dengan demikian tidak selamanya badan hukum adalah manusia. Badan hukum 

yang bukan manusia itulah apa yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 UUPT. Sejalan 

dengan hal tersebut, Perseroan adalah badan hukum dan dengan demikian 

merupakan subjek hukum yang mandiri, maka keberadaan Perseroan tidak 

tergantung dari keberadaan dari pemegang sahamnya, para anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris. Walaupun terdapat pergantian anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris, hal tersebut tidak akan mengubah keberadaan Perseroan selaku persona 

standi in judicio. Hal ini lah yang membedakan Perseroan dengan Firma, CV serta 

persekutuan perdata. Dalam hal ini, Perseroan banyak dipilih pelaku usaha 

dikarenakan Perseroan memiliki karakteristik yang tidak dimiliki badan hukum 

lain. 

Mengingat dunia usaha perkembangannya demikian dinamis, maka dalam 

rangka untuk memperkokoh keberadan Perseroan sebagai salah satu bentuk badan 

usaha yang menjadi pilihan utama bagi para pelaku usaha, pemerintah merasa perlu 

menyesuaikan ketentuan tentang Perseroan. Untuk itu pemerintah menerbitkan 



 

 

UUPT7. Pengaturan mengenai Perseroan diatur secara spesifik dengan UUPT yang 

memberikan kepastian kepada pelaku usaha bagaimana untuk bertindak dalam 

menjalankan usaha. Di dalam UUPT diatur secara rinci mengenai pendirian, 

Anggaran Dasar, permodalan, Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya 

disebut “RUPS”), fungsi, tugas, tanggung jawab, pengangkatan dan pemberhentian 

Direksi dan Dewan Komisaris, tata cara penggabungan, peleburan, 

pengambilalihan dan pemishahan Perseroan,  serta pembubaran dan berakhirnya 

status badan hukum Perseroan. Dengan demikian, terdapat suatu kepastian hukum 

bagi pelaku usaha untuk menggunakan Perseroan sebagai badan hukum yang 

dipilihnya untuk menjalankan usahanya.  

Sebagai badan hukum, Perseroan memiliki status, kedudukan dan 

kewenangan yang dapat dipersamakan dengan manusia sehingga disebut artificial 

legal person, maka ia tidak memiliki kehendak dan tidak dapat bertindak sendiri, 

oleh karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak untuk Perseroan 

sesuai tujuan pendiriannya. Orang-orang yang menjalankan, mengurus dan 

mengawasi Perseroan inilah yang disebut Organ. Sebagaimana layaknya manusia, 

Perseroan juga memiliki Organ, yang terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan 

Komisaris. 

UUPT mengatur bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk 

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.8 

Selanjutnya Pasal 100 ayat (1) UUPT mengatur bahwa Direksi wajib: 

 
 

7 Sentosa Sembiring, Hukum Perusahan tentang Perseroan Terbatas, (Bandung: Nuansa 

Aulia, 2006), hlm. 5 

 

 

8 Indonesia, UUPT, Op. Cit., Pasal 92 ayat (1) 



 

 

1. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan 

risalah rapat Direksi;  

2. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan 

dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang tentang Dokumen Perusahaan; dan  

3. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan 

lainnya.  

Sebagaimana dapat kita lihat pada Pasal 100 ayat (1) UPPT di atas, salah 

satu kewajiban Direksi adalah membuat Daftar Pemegang Saham (DPS). 

Selanjutnya Pasal 50 UUPT juga menyebutkan bahwa Direksi Perseroan wajib 

mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan selanjutnya 

menjelaskan informasi apa saja yang sekurang-kurangnya harus dimuat dalam 

Daftar Pemegang Saham (DPS). 

Atas kepemilikan saham oleh pemegang saham dalam suatu Perseroan, 

UUPT mengatur bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: 

1. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; 

2. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi; 

3. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.9 

Hak-hak pemegang saham tersebut di atas berlaku setelah saham dicatat 

dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atas nama pemiliknya.10 Dalam hal ini, dapat 

 

 
 

9 Indonesia, UUPT, Op. Cit., Pasal 52 ayat (1)  

 

10 Ibid. Pasal 52 ayat (2)  



 

 

dilihat bahwa pembuatan Daftar Pemegang Saham (DPS) dan penyimpanan Daftar 

Pemegang Saham (DPS) yang dilakukan Direksi menjadi sangat penting dibuat 

dikarenakan berdampak kepada hak-hak yang dimiliki pemegang saham dalam 

suatu Perseroan. Ketentuan mengenai kewajiban Direksi untuk membuat Daftar 

Pemegang Saham (DPS) tersebut secara tegas dan jelas diatur dalam UUPT. Namun 

demikian, pada prakteknya seringkali Direksi lalai untuk membuat Daftar 

Pemegang Saham (DPS).  

Dalam UUPT diatur bahwa peralihan atas saham yang bisa diakibatkan 

karena jual beli saham, warisan maupun karena hukum. Permasalahan seringkali 

terjadi dalam praktek pelaksanaan pengalihan saham terutama dalam jual beli 

saham, dimana saham yang hendak dialihkan oleh pemegang saham lama kepada 

pemegang saham baru belum tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS). 

Dalam hal pengalihan saham tersebut mengakibatkan pengambilaliahan, UUPT 

mengatur bahwa akta pengalihan saham harus dibuat dalam akta Notaris.11 

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi Notaris merupakan 

suatu profesi mulia (nobile officium). Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi 

alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas 

akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak Openbare 

Amtbtenaren yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris (untuk selanjutnya disebut “UUJN”). UUJN menegaskan bahwa Notaris 

 

 
11Indonesia, UUPT, Op. Cit., Pasal 128 ayat (2) 

 



 

 

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN12. 

Dalam konteks pidana, dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta 

Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering 

pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu 

melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu 

ke dalam akta Notaris.13 Dalam hal ini Notaris secara sengaja atau tidak disengaja 

Notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan 

maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau 

merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di pengadilan. Akta Notaris yang 

dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau 

menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan 

hukum para pihak. Akta Notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai 

dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris berkewajiban 

untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti 

sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi 

dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris 

dituangkan dalam akta Notaris14. 

Sehubungan dengan kegiatan pelaku usaha dalam menjalankan Perseroan 

sebagaimana disebutkan di atas adalah tidak terlepas dari peran Notaris. Wewenang 

 

 
12 Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, Nomor 30 Tahun 2004, LN 

Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432, Pasal 1 ayat 1. 

 

13 Habib Adjie, Hukum Notariat di Indonesia - Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 24 

 

 

14 Ibid, hlm. 45. 



 

 

Notaris meliputi pembuatan akta termasuk akta pendirian, akta perubahan 

Anggaran Dasar dan lain sebagainya. Wewenang Notaris lainnya yaitu membuat 

akta pengalihan saham-saham. Pengalihan saham-saham dapat terjadi karena jual 

beli, warisan ataupun karena hukum. Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris 

wajib memperhatikan UUJN. Notaris adalah jabatan kepercayaan yang terhormat 

dan dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk seksama atau berhati-hati yang 

semuanya itu diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Dalam hal ini, Notaris 

harus konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang 

kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Dengan demikian, 

prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau 

dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kalau seorang advokat 

membela hal-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris 

harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan15 

Sebagaimana telah Penulis sampaikan di atas, dalam praktek jual beli 

saham, seringkali Direksi lalai membuat Daftar Pemegang Saham (DPS) dan 

Notaris seringkali juga lalai melakukan pemeriksaan apakah atas saham-saham 

yang disebutkan di dalam Akta Jual Beli tersebut telah dibuatkan Daftar Pemegang 

Saham (DPS) nya. Untuk itu Peneliti tertarik untuk mengetahui  

”Keabsahan Pengalihan Saham Yang Tidak Tercatat Dalam Daftar 

Pemegang Saham (DPS) Perseroan” 

 

 

 
 

15 Tan Thong Kie, Buku I. Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notariat (Jakarta: Ichtiar 

Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 162 



 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah keabsahan pengalihan saham yang tidak tercatat dalam 

Daftar Pemegang Saham (DPS)? 

2. Bagaimanakah akibat hukum bagi Notaris atas pembuatan akta 

sehubungan pengalihan saham yang tidak tercatat di dalam Daftar 

Pemegang Saham (DPS)? 

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui keabsahan pengalihan saham yang tidak tercatat dalam 

Daftar Pemegang Saham (DPS); 

2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi Notaris atas pembuatan akta 

sehubungan pengalihan saham yang tidak tercatat di dalam Daftar 

Pemegang Saham (DPS). 

Adapun manfaat penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

Penulis, baik secara teoritis maupun secara praktis.  

1. Secara Teoritis 

a. Menerapkan ilmu teoritis yang Penulis dapat selama perkuliahan pada 

Program Magister Kenotariatan dan menghubungkannya dalam praktek 

yang ada dalam masyarakat; dan 

b. Menambah pengetahuan dan literatur di bidang Kenotariatan yang 

dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas Notaris selaku 

pejabat umum. 



 

 

2. Secara Praktis  

a. Memberi pengetahuan mengenai pentingnya pemahaman Notaris 

terhadap peraturan perundang-undanga yang berlaku; dan 

b. Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bagi Notaris mengenai 

tanggung jawab moral dan tanggung jawab profesi dan Jabatan yang 

berdampak pada kepentingan klien.  

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan adalah rencana susunan materi yang akan ditulis 

dalam penelitian dimulai dari Bab I-V. Sistematika penulisan digunakan untuk 

memberi gambaran secara garis besar mengenai isi penelitian yang akan dibuat 

untuk mempermudah pembahasan. Sistematika penulisan merupakan gambaran 

dari alur berpikir penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan tersebut 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

  Bab ini terdiri dari: (i) Tinjauan tentang Perseroan Terbatas, yang 

terdiri dari Tinjauan Umum Perseroan Terbatas, 

Pertanggungjawaban Terbatas, Pendirian dan Perubahan Anggaran 

Dasar, Permodalan Perseroan Terbatas, Saham Perseroan Terbatas, 

dan Organ Perseroan Terbatas, (ii) Tinjauan tentang Perjanjian, yang 

terdiri dari Pengertian dan Pengaturan Perjanjian, Asas-asas 

Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian, dan (iii) Tinjauan tentang 



 

 

Notaris, yang terdiri dari Jabatan Notaris, Dasar Hukum Notaris, 

Karakteristik Notaris, Syarat Menjadi Notaris, Tugas, Wewenang, 

Kewajiban dan Larangan Notaris, dan Prinsip Kehati-hatian Notaris. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Pada bab ini berisi tentang Metode Penelitian Penulis yang 

diperlukan untuk melakukan penelitan ini. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini Penulis akan menguraikan secara mendalam tentang 

hasil penelitian dan pembahasan mengenai ”Keabsahan 

Pengalihan Saham Yang Tidak Tercatat Dalam Daftar 

Pemegang Saham (DPS) Perseroan” 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang berupa jawaban singkat 

atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis 

permasalahan. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga akan 

memuat tentang saran yang diusulkan oleh Penulis. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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