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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

             Suatu negara tidak mungkin menutup diri untuk tidak berhubungan 

dengan negara-negara lain, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun bidang-

bidang lainnya. Hal itu dikarenakan tidak ada satu pun negara yang dapat hidup 

sendiri, dalam arti mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari negara 

lain. Jika suatu negara menutup diri dari pergaulan dunia internasional, maka 

negara tersebut akan kehilangan kesempatan untuk melakukan kerja sama yang 

saling menguntungkan seperti menciptakan kawasan yang damai, maju dan 

sejahtera. Atas dasar itulah maka setiap negara selalu berupaya untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan yang terkait atau melibatkan negara-negara lainnya. Seluruh 

kegiatan dalam hubungan antarnegara itu pada hakikatnya adalah hubungan 

diplomasi, yang pada intinya merupakan upaya memelihara hubungan 

antarnegara.  

Di era globalisasi dewasa ini, interaksi antarnegara sangat lazim terjadi 

dalam konteks hubungan internasional. Globalisasi itu sendiri mendorong 

berkembangnya interaksi dan sikap saling ketergantungan antarnegara.1 Banyak 

negara saling berinteraksi satu sama lain demi memenuhi kebutuhannya masing-

masing melalui berbagai kerja sama internasional. Kerja sama antarnegara 

                                                 
1 John D. Daniels, Lee H. Radebaugh, dan Daniel P. Sullivan. 2007. International Business: 
Environments and Operations. Toronto, Pearson International. Hlm 6. 
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membuat dunia ini menjadi saling tergantung satu sama lain dalam berbagai 

bidang, seperti ekonomi, politik, keamanan, hukum, maupun sosial budaya.   

Indonesia, sebagai negara yang cinta damai, telah dan terus 

mengembangkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain di dunia ini 

sesuai dengan prinsip bebas aktif yang menjadi acuan dalam mengeluarkan dan 

mengimplemantasikan kebijakan politik luar negeri. Prinsip tersebut tertuang 

dalam Pasal 3 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang 

menyebutkan bahwa “politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif 

yang diabdikan untuk kepentingan nasional.” Prinsip ini dinaungi oleh Pancasila, 

UUD 45, dan GBHN (pasal 2).2 Digariskan oleh Wakil Presiden Mohammad 

Hatta saat itu, dalam konteks Perang Dingin, prinsip bebas aktif berarti Indonesia 

tidak terikat dengan salah satu blok komunis maupun kapitalis, namun pada saat 

yang sama tetap berperan aktif dalam pergaulan internasional dengan tetap 

memegang teguh tujuan nasional.  

Salah satu negara yang menjadi mitra Indonesia dalam hubungan 

antarnegara adalah Amerika Serikat (AS). Meskipun Indonesia bukanlah negara 

yang menjadi sekutu dekat dalam aliansi strategis global AS, tetapi AS selalu 

memandang Indonesia sebagai negara yang cukup penting baik semasa maupun 

setelah berakhirnya Perang Dingin. Kepentingan nasional AS cukup besar 

terhadap Indonesia. Pada masa Perang Dingin, kebijakan luar negeri AS tertuju 

pada upaya agar Indonesia tidak masuk dalam pengaruh Blok Timur (komunis). 

AS memandang Indonesia sebagai salah satu mata rantai yang tidak dapat 
                                                 
2 GBHN atau Garis-garis Besar Haluan Negara sekarang sudah tidak ada lagi setelah dihapus lewat 
amandemen UUD 45. 
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dipisahkan dalam strategi politik, ekonomi, pertahanan-keamanan global dan 

regional AS di Asia Pasifik.  

Posisi Indonesia yang cukup penting ini dapat dilihat dari beberapa aspek, 

baik secara geo-strategis, demografis, ekonomi, maupun aspek politik dan 

pertahanan-keamanan. Berdasarkan posisi geografisnya, Indonesia merupakan 

negara kepulauan yang berbentuk republik dan terletak di kawasan Asia-

Tenggara. Indonesia memiliki lebih-kurang 17.500 buah pulau dengan luas 

daratan mencapai 1.922.570 km2 dan luas perairan 3.257.483 km2.3 Posisi 

Indonesia bagi AS merupakan negara yang sangat penting di kawasan Asia 

Tenggara. Indonesia mempunyai hak potensial terhadap alur-alur laut yang 

esensial bagi survival Singapura dan Malaysia dan vital bagi hubungan 

perdagangan Australia serta pasokan minyak dari Timur Tengah bagi Jepang, 

Korea, dan Taiwan. Terkait dengan itu AS tidak hanya memiliki kepentingan yang 

bersifat teknis kemiliteran, tetapi juga kepentingan yang bersifat politis dan 

kemitraan strategis untuk mendukung kepentingan nasionalnya di negara-negara 

sub-kawasan.  

Walaupun AS dan Indonesia tidak memiliki perjanjian pakta pertahanan 

dan keamanan, namun kerjasama antar keduanya dalam bidang pertahanan dan 

keamanan relatif baik hingga memasuki pertengahan dekade 1990-an. Kedua 

negara telah melakukan berbagai aktifitas bersama, seperti program saling 

kunjung pejabat senior diplomatik dan militer kedua negara, pertemuan tahunan, 

                                                 
3 Geografi Indonesia.  http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia.html. 
Diakses pada 27 Februari 2012.   
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serta latihan bersama terutama antara angkatan laut dan angkatan udara kedua 

negara. 

Namun demikian hubungan baik AS-Indonesia di bidang militer pada 

kenyataannya bukanlah tanpa konflik. Beberapa isu yang terkait dengan masalah 

ini telah menyebabkan terganggunya keharmonisan hubungan diplomatik di 

antara keduanya. Di masa-masa sulit itu, hubungan AS-Indonesia sempat 

mengalami gejolak yang mengakibatkan renggangnya hubungan dan kerja sama 

militer kedua negara. Di mata AS, kebijakan pemerintah Indonesia di era Orde 

Baru dalam mengatasi berbagai persoalan internal di dalam negeri sangat tidak 

mendukung penegakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Salah satu 

peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia yang mendapat sorotan sangat tajam 

oleh AS adalah Insiden Dili atau yang lebih dikenal sebagai Tragedi Santa Cruz. 

Kerusuhan yang terjadi di Santa Cruz, 12 November 1991, itu sangat 

memilukan bagi warga Timor Timur. Waktu itu ribuan pemuda yang kebanyakan 

mahasiswa tengah melakukan aksi protes terhadap Pemerintah Indonesia pada saat 

penguburan rekan mereka, Sebastiao Gomes, yang ditembak mati oleh pasukan 

militer Indonesia sebulan sebelumnya. Para pemuda dan mahasiswa telah 

mengantisipasi kedatangan delegasi parlemen dari Portugal, yang masih diakui 

oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara legal sebagai penguasa 

administrasi Timor Timur. Rencana ini dibatalkan setelah Jakarta menyatakan 

keberatan karena hadirnya Jill Joleffe sebagai anggota delegasi itu. Joleffe adalah 



 5

seorang wartawan Australia yang dianggap mendukung gerakan kemerdekaan 

Fretilin.4  

Dalam prosesi pemakaman itu, para mahasiswa menggelar spanduk berisi 

tulisan tentang tuntutan penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Timor Timur, 

juga menampilkan gambar pemimpin kemerdekaan Xanana Gusmao. Pada saat 

prosesi tersebut memasuki kuburan, pasukan militer Indonesia mulai menembak. 

Akibatnya, dari orang-orang yang berdemonstrasi di kuburan itu tercatat 271 

tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang.  

Pembantaian ini disaksikan oleh dua jurnalis AS, Amy dan Allan Nairn, 

dan terekam dalam pita video oleh Max Stahl, yang diam-diam membuat rekaman 

untuk Yorkshire Television di Inggris. Para juru kamera berhasil menyelundupkan 

pita video tersebut ke Australia. Mereka memberikannya kepada seorang wanita 

Belanda untuk menghindari penangkapan dan penyitaan oleh pihak berwenang 

Australia, yang telah diinformasikan oleh pihak Indonesia dan melakukan 

penggeledahan terhadap para juru kamera itu ketika mereka tiba di Darwin. Video 

tersebut digunakan dalam dokumenter First Tuesday berjudul In Cold Blood: The 

Massacre of East Timor, ditayangkan di ITV di Inggris pada Januari 1992. 

Tayangan yang kemudian disiarkan ke seluruh dunia itu menyebabkan Pemerintah 

Indonesia merasa sangat dipermalukan.  

Sebagai akibatnya, AS melalui Kongres menjatuhkan sanksi dengan 

menghentikan bantuan pelatihan militer bagi perwira-perwira Indonesia serta 

                                                 
4 Syamsul Hadi, Andi Widjajanto dkk., 2007. Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik 
Lokal, dan Dinamika Internasional, Jakarta: CIRES dan Yayasan Obor Indonesia, hal. 222. Lihat 
juga “Menguak Luka Lama Santa Cruz”, dalam www.inilah.com (diakses 6 Juli 2012). 
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pelarangan penjualan senjata ringan kepada Indonesia. Selanjutnya, tahun 1992, 

Komite Gabungan Senat dan House of Representative sepakat menghapuskan 

dana sebesar 2,3 juta dolar AS dari Undang-Undang Anggaran Bantuan Luar 

Negeri 1993 untuk Indonesia dalam bentuk program IMET (International Military 

Educational Training). Selain itu House of Representative juga mengharuskan 

setiap bantuan bagi Indonesia disetujui terlebih dulu oleh Kongres.5 Kebijakan 

Pemerintah AS terhadap Indonesia bertambah kritis tujuh tahun kemudian, sejak 

negara super power ini menilai Pemerintah Indonesia memberlakukan teror agar 

Timor Timur terus berada di dalam wilayah kedaulatan negara Indonesia.   

Tahun 1996, bantuan IMET dari AS untuk Indonesia diberikan kembali, 

namun sebagian harus ditanggung oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Sedangkan 

untuk penjualan senjata ringan, Kongres AS tetap menentangnya, karena khawatir 

dapat digunakan oleh tentara Indonesia untuk menekan kelompok-kelompok 

masyarakat yang memperjuangkan penegakan HAM dan demokrasi di dalam 

negeri. Selain itu, Kongres juga tidak memberikan izin kepada Pemerintah AS 

untuk melapangkan jalan bagi Indonesia membeli pesawat F-5 bekas dari 

Yordania. Saat itu Presiden George H. Bush (1989-1993) ditekan dari dua arah: 

publik yang menginginkan kebijakan luar negeri AS yang mendukung tegaknya 

HAM, dan persaingannya dengan William Jefferson Clinton (dari kubu Partai 

Demokrat) yang saat itu gencar mengkampanyekan isu HAM dalam rangka 

                                                 
5 Koran Tempo, edisi 4 Maret 2005. 
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menuju kursi kepresidenan. Seperti diketahui, Bush akhirnya kalah bersaing 

dengan Clinton dalam pemilu saat itu.6  

Di era Presiden Clinton (1993-2001), AS kembali menyorot pelanggaran 

HAM berat yang terjadi di Indonesia. Seperti diketahui, BJ Habibie yang 

menggantikan Presiden Soeharto, tahun 1999 akhirnya memberikan opsi bagi 

rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri. Itulah yang disebut Jajak 

Pendapat atau Referendum, yang hasilnya dimenangkan oleh rakyat Timor Timur. 

Akibatnya, Timor Timur sejak itu berpisah atau keluar dari wilayah kedaulatan 

negara Indonesia.  

Jajak Pendapat itu sendiri dilaksanakan pada 29 Agustus 1999, tetapi 

hasilnya baru diumumkan pada 4 September 1999, bahwa 78,5% rakyat Timor 

Timur yang memberikan suaranya menyatakan memilih merdeka dari Indonesia. 

Mereka telah menggunakan hak politiknya secara bebas, dan mereka telah 

memilih untuk memisahkan diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia.  

Akan tetapi, hanya dalam hitungan jam setelah hasil referendum tersebut 

diumumkan, aksi kekerasan mulai merebak. Marah mendengar hasil tersebut, 

kelompok yang pro-integrasi memburu kelompok pro-kemerdekaan. Akibatnya 

lebih dari 1.000 orang tewas. Selain itu terjadi pembakaran rumah-rumah dan 

bangunan-bangunan lainnya. Banyak infrastruktur pemerintah yang dihancurkan. 

TNI akhirnya tiba, tetapi kerusakan yang terjadi sudah begitu parah. 

                                                 
6 Dikutip dari Victor Silaen, ”Pasang-Surut Hubungan dan Kerja Sama Militer AS-RI”, dalam 
Jurnal Hubungan Internasional Verity, Nomor 2, Juli-Desember 2009, FISIP Universitas Pelita 
Harapan.  
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Pada 5 September 1999, setelah berkunjung ke Timor Timur, Menteri 

Koordinator Politik dab Keamanan Feisal Tandjung, Menteri Pertahanan dan 

Keamanan sekaligus Panglima ABRI Wiranto, Menteri Luar Negeri Ali Alatas 

serta Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, melakukan evaluasi. 

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Wiranto mengusulkan kepada Presiden 

Habibie untuk menetapkan status darurat militer di wilayah Timor 

Timur. Akhirnya, 6 September 1999, diberlakukan keadaan darurat militer, dan 

komando keamanan dialihkan kepada Penguasa Darurat Militer Mayjen TNI Kiki 

Syahnakri. 

Pada 20 September 1999, pasukan penjaga perdamaian PBB dengan nama 

International Force for East Timor (INTERFET) tiba. Kekerasan sepenuhnya bisa 

diakhiri. Ketika situasi sudah bisa dikendalikan, pada akhir Oktober 1999, United 

Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) mulai bekerja 

sebagai pemegang kekuasaan sementara. 

Pada 19 Oktober 1999, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. V Tahun 

1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur. Intinya, MPR mengakui hasil 

Jajak Pendapat tersebut dan menyatakan Timor Timur bukan lagi merupakan 

bagian dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Saat itu posisi Ketua MPR 

dipegang oleh Amin Rais.  

Menyusul terjadinya Kerusuhan Dili, Timor Timur, pasca Jajak Pendapat 

1999 itu, Pemerintah AS kemudian mengeluarkan kebijakan embargo militer atas 

pembelian senjata dan suku cadang oleh Indonesia. Sanksi militer tersebut diambil 

Pemerintah AS karena mereka meyakini akan keterlibatan militer Indonesia atas 
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dua peristiwa kekerasan yang terjadi sebelum lepasnya Timor Timur dari 

Indonesia.  

Masuk ke era Presiden George W. Bush (2001-2008), yang berasal dari 

Partai Republik, hubungan AS dan Indonesia membaik kembali, khususnya 

setelah terjadi peristiwa serangan teroris terhadap gedung kembar World Trade 

Center (WTC). Peristiwa yang lebih dikenal dengan Tragedi 9/11 itu bagaikan 

wake up call bagi AS, bahwa AS membutuhkan keterlibatan Indonesia dalam 

rangka mengimplementasikan kebijakan baru yang berupa war against terrorism. 

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia menjadi alasan 

bagi AS untuk menjalin hubungan dengan negara-negara yang mayoritas 

berpenduduk muslim. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk 

yang terbanyak di Asia Tenggara dan memiliki kekuatan militer cukup besar, 

sehingga memiliki peran dan posisi penting di kawasan.  

Didasarkan faktor itulah maka Pemerintah AS, walaupun belum mencabut 

kebijakan embargo terhadap penjualan senjata dan pelatihan militer bagi 

Indonesia, mulai mencairkan hubungan diplomatiknya dengan Pemerintah 

Indonesia. Dari pertemuan antara Presiden Megawati dan Presiden Bush pada 19 

September 2001 dihasilkanlah sebuah Joint Statement. Sebagai tindak lanjut 

pertemuan kedua pemimpin itu, maka kedua negara sepakat untuk melakukan 

Dialog Keamanan Indonesia–AS (Indonesia-US Security Dialogue/IUSSD).7 

Mengenai hal itu, arsip Departemen Pertahanan AS menyebutkan 

demikian:  

                                                 
7 http://2001-2009.state.gov/p/eap/rls/ot/25510.htm (diakses 8 Juli 2012). 
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President Bush and President Megawati reaffirmed that military reform is an 
important element of Indonesia’s transition to a mature and stable democracy. 
The two Presidents agreed that normal military relations are in the interest of both 
countries and agreed to continue working toward that objective. President 
Megawati welcomed U.S. support for her efforts to foster proper civil-military 
relations in the form of International Military Education and Training (IMET) 
and Regional Defense Counter Terrorism Fellowships. Both Presidents agreed on 
the need to improve civil-military relations and stressed the importance of 
observing human rights. Both Presidents welcomed the successful convening of 
the first Indonesia? United States Security Dialogue in Jakarta in April 2002. 
They agreed that the second dialogue would be held in Washington, D.C. early 
next year.  

  

Selanjutnya juga disebut-sebut bahwa Presiden Bush memuji Pemerintah 

Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme. Terkait itu juga AS memberikan 

bantuan kepada Indonesia, sebagai berikut: 

President Bush praised the Government of Indonesia for recent successes in their 
war on terror, including the arrest and prosecution of those responsible for the 
Bali bombings, and focused efforts to dismantle the terrorist networks. Agreeing 
that terrorism poses a continued threat to international peace and security, the two 
Presidents committed to enhance their bilateral cooperation in the fight against 
terrorism, including through capacity-building and sharing of information.  
Both Presidents denounced the linking of terrorism with religion. The two 
Presidents agreed that there could be no justification for terrorist attacks against 
innocent civilians. They stressed that terrorism is a violation of the true teachings 
of all religions, and agreed to work together to promote inter-faith dialogue in 
their respective countries and abroad. President Bush underscored that the war on 
terrorism is not in any way a war on Islam and expressed great admiration and 
respect for Indonesia's long history of religious tolerance and moderate Islamic 
thought.  
President Bush announced a new six-year, $157 million program designed to 
support Indonesia's efforts to improve the quality of education in its schools. This 
initiative seeks to strengthen both basic and higher education by supporting 
parents, local governments, and Muslim organizations in their efforts to give 
Indonesian students the tools they need to compete in the global economy.  

  

Itikad baik untuk menormalisasi hubungan antara AS dan Indonesia 

selanjutnya berjalan dengan baik. Hal ini terlihat pada saat kunjungan Menteri 

Pertahanan AS Donald Rumsfeld ke Indonesia pada 6 Juni 20068, untuk 

                                                 
8 http://www.indonesiamatters.com/420/donald-rumsfeld-visit (diakses 17 Maret 2012).  
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membicarakan mengenai masalah terorisme yang menjadi isu utama dalam bidang 

pertahanan dan keamanan AS. Pada kesempatan tersebut Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono juga meminta dan berharap agar normalisasi hubungan 

militer Indonesia-AS yang sudah berjalan penuh dapat berlangsung permanen di 

waktu-waktu mendatang.  

Berdasarkan fakta tentang dinamika hubungan dan kerja sama militer 

kedua negara tersebut, maka penelitian ini selanjutnya akan menganalisa pengaruh 

embargo militer oleh AS terhadap Indonesia, dikaitkan dengan hubungan 

diplomasi AS-Indonesia akibat kebijakan embargo tersebut. Atas dasar itulah 

maka penelitian ini diberi judul: “Pengaruh Embargo Militer AS kepada Indonesia 

terhadap Hubungan Diplomatik AS-Indonesia, Periode 1991-2011”. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Beberapa isu yang terkait dengan masalah pelanggaran HAM di Indonesia 

telah mengganggu keharmonisan hubungan diplomatik antara AS dan Indonesia. 

Baik di era Orde Baru maupun sesudahnya, hubungan Indonesia-AS beberapa kali 

mengalami gejolak yang mengakibatkan renggangnya kerja sama militer kedua 

negara. Berdasarkan itu maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh embargo militer AS kepada Indonesia terhadap 

hubungan diplomatik AS-Indonesia, periode 1991-2011? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan embargo militer AS kepada 

Indonesia akhirnya betul-betul dicabut? 
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Pembatasan waktu dalam penelitian ini (1991-2011) ditetapkan karena 

periode tersebut merupakan rentang waktu yang mencakup awal dijatuhkannya 

embargo militer oleh AS kepada Indonesia, sampai akhirnya kebijakan tersebut 

dicabut kembali dan hubungan diplomatik serta kerja sama militer kedua negara 

kembali berjalan normal.  

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh embargo militer AS kepada 

Indonesia terhadap hubungan diplomatik kedua negara, periode 1991-

2011. 

2. Mengindentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan embargo militer AS 

kepada Indonesia akhirnya betul-betul dicabut. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

untuk memperkaya literatur yang membahas tentang hubungan dan kerja sama 

militer AS-Indonesia serta pengaruhnya terhadap hubungan diplomatik kedua 

negara. Dengan memahami alasan dan bentuk-bentuk hubungan diplomatif antara 

Pemerintah AS dan Indonesia, maka dapat diketahui pengaruh embargo militer 

terhadap hubungan diplomasi antara AS-Indonesia. Selain itu dengan 
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dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian-penelitian lain 

yang sejenis di masa-masa mendatang.  

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Embargo Militer AS kepada Indonesia terhadap Hubungan Diplomatik AS-

Indonesia, Periode 1991-2011” ini selanjutnya akan disusun dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab I akan berisi tentang pendahuluan dan latar belakang pengambilan 

judul serta akan diuraikan mengenai tujuan dan manfaat penulisan beserta dengan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II   KERANGKA BERPIKIR 

Bab II akan berisi tentang tinjauan teoritis. Dalam bab ini akan diuraikan 

teori-teori yang berkenaan dengan kerjasama militer, yang mengarah kepada 

konsep yang akan digunakan oleh penulis yang menjelaskan mengenai pengaruh 

hubungan diplomasi terhadap diplomasi yang digambarkan dengan teori 

Hubungan Internasional sebagai teori utama, Kepentingan Nasional sebagai 

pendekatan, dan teori-teori pendukung seperti Politik Luar Negeri, Hubungan 

Bilateral, Diplomasi, serta Pertahanan dan Keamanan. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab III akan berisi tentang metode penelitian yang digunakan. Dalam bab 

ini juga akan dijelaskan mengenai metode pengumpulan data dan metode analisis 

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. 

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV akan berisi tentang pembahasan dari penelitian ini, yang 

menjelaskan mengenai embargo militer dan bagaimana pengaruhnya terhadap 

diplomasi kedua negara  

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V akan berisi tentang kesimpulan yang di dapat dari hasil analisis 

yang dilakukan dalam bab sebelumnya dan juga rangkuman dari keseluruhan 

penelitian ini.  




