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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Peran dan fungsi Notaris di Indonesia sangatlah penting, oleh karena 

itu peran asosiasi profesi pun sangat penting untuk menjaga dan membina 

keluhuran martabat, jabatan serta sebagai pengawasan terhadap notaris 

dalam melaksanakan tugas jabatannya. Notaris memiliki otonomi yang 

sangat tinggi, maka dari itu diperlukan upaya untuk saling mengingatkan 

agar dalam rangka menjalankan tugas, pokok dan fungsi masing-masing 

tetap selaras dengan kode etik profesi.1  

Terbentuknya ASEAN Economic Community atau Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (selanjutnya disebut MEA) diharapkan akan 

meningkatkan arus barang, jasa dan modal serta tenaga kerja melintasi 

batas negara-negara anggota ASEAN.  Demikian halnya di Indonesia 

sebagai anggota terbesar dalam luasan wilayah maupun besaran 

populasinya, akan mengalami arus keluar masuk barang, jasa dan modal 

serta tenaga kerja. Dalam situasi demikian maka kebutuhan layanan jasa 

notaris semakin meningkat. Prof. Harkristuti Harkrisnowo 

memproyeksikan bahwa dalam MEA untuk notaris semakin banjirnya 

klien potensial yang membutuhkan jasa pembuatan akta. Akan tetapi, ada 

tuntutan besar bagi notaris untuk dapat bersaing dalam pasar bebas ini.  

                                                           
1 Medianotaris, Rapat Pleno PP INI Solo tanggal 23-25 Oktober 2014, 

http://medianotaris.com/notaris_memiliki_otonomi_yang_sangat_tinggi_berita434.html, diakses 

tanggal 27 Mei 2017. 
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Sebab, mungkin saja profesi notaris ke depan akan dibuka lintas 

ASEAN. Prof. Harkristuti Harkrisnowo mengemukakan contoh liberalisasi 

jasa hukum oleh advokat pada Reciprocal Recognition and Implementation 

of Free Movement of Legal Services and Legal Profession di Uni Eropa.                             

Di Uni Eropa telah dilakukan liberalisasi pergerakan advokat dan 

pemberian jasa hukum dalam European Union Directive No.25/36/EC, 

Notaris harus menyiapkan diri apabila hal ini terjadi. 

Selanjutnya Prof. Harkristusi Harkrisnowo mendorong Notaris untuk 

mempersiapkan diri dalam era MEA yang telah berlangsung sejak 

Desember 2015. Pertama, kemampuan berbahasa Inggris secara aktif 

menjadi syarat utama untuk memperoleh klien yang potensial, kemampuan 

komunikasi verbal yang baik dapat menghindari kesalahpahaman saat 

berkomunikasi dengan klien. Kedua, penguasaan mengenai hukum 

investasi, dengan telah berlangsungnya MEA tentu sejalan dengan 

besarnya investasi asing yang berada di Indonesia. Karenanya, penguasaan 

hukum pasar modal, perdagangan, atau aspek terkait lainnya menjadi hal 

penting. Notaris jangan hanya terpaku soal bagaimana membuat akta tetapi 

harus mengembangkan diri sendiri. Ketiga, peningkatan kompetensi 

notaris menjadi tugas besar dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia 

(selanjutnya disebut PP INI) selaku organisasi profesi notaris. 

Tantangan nyata yang dihadapi notaris adalah persoalan kesiapan 

notaris dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum 

sehubungan dengan semakin pelik, rumit, sulit (kompleks) keperluan 

hukum pihak yang berkepentingan. Namun, di balik tantangan itu juga 
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terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan, misalnya terbukanya 

pasar bagi seluruh masyarakat di Indonesia sejalan dengan pertumbuhan 

industri di berbagai sektor seperti perdagangan, pertambangan, 

manufaktur, pengangkutan, komunikasi, keuangan, konstruksi, real estate, 

hotel, restoran dan lain sebagainya. Satu hal yang menarik adalah 

kebutuhan klien akan kepastian serta perlindungan hukum lewat akta 

otentik, dimana kondisi seperti ini menjadi peluang sepanjang notaris 

memenuhi kualifikasi dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang baik. Untuk itu, notaris harus tetap memperkaya dan mendalami 

pengetahuan tentang hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan 

jabatan serta pengetahuan hukum yang berkenaan dengan substansi yang 

diperjanjikan dan diatur dalam akta, seperti aspek hukum perdata, hukum 

dagang, dan hukum agraria. Selain itu, notaris juga perlu mendalami aspek 

hukum perdata formil (hukum acara perdata) berhubung produk hukum 

yang dihasilkan notaris berupa akta otentik yang sah sebagai alat bukti.2 

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, dalam Pasal 1867 

KUHPerdata menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan 

dengan tulisan di bawah tangan atau dengan akta otentik.                                

Selanjutnya ketentuan Pasal  1868 KUHPerdata  memberikan  pengertian  

dan unsur-unsur akta otentik yaitu “Suatu akta yang dibuat dalam bentuk 

yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat 

umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana aktanya dibuat”. 

                                                           
2 Hukumonline, Ini Bekal yang Wajib Notaris Miliki Saat Hadapi MEA, 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5742bea10d729, diakses tanggal 27 Mei 2017. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5742bea10d729
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Yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum atau pejabat umum 

tersebut salah satunya adalah Notaris. Di dalam penjelasan atas ketentuan 

Pasal 1 angka 1 jo Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), dinyatakan bahwa Notaris 

adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan 

oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, dan kewenangan 

lainnya sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang.3 Standar profesi notaris hingga saat ini tertuang dalam 

UUJN, Kode Etik Notaris, dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah 

Tangga Ikatan Notaris Indonesia (AD-ART INI). 

 Kode Etik Notaris adalah standard etika bagi notaris. Etika menurut 

etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno ethos yang berarti adat 

kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik.  

          Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), Etika adalah: 

1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan 

kewajiban moral (akhlak);  

2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 

                                                           
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat 1. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19754/nprt/537/undangundang-nomor-30-tahun-2004
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3) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan 

masyarakat.4 

          Menurut Frans Magnis Soeseno (2001), etika bukanlah semata-mata 

ajaran moral, moral dimaksud ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-

khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan lisan 

maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak 

agar ia menjadi manusia yang baik.5 

Etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, filsafat 

moral, dan yang terpenting sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral 

yang menjadi pegangan manusia dalam mengatur perilakunya. Nilai-nilai 

dan norma-norma moral tersebut merupakan kebiasaan yang 

menggambarkan perangai manusia dalam hidup masyarakat dan perilaku 

baik dan buruk, benar dan salah berdasarkan kodrat manusia yang 

diwujudkan melalui kebebasan kehendaknya.6 

Moral diartikan lebih sempit daripada Etika, karena moral adalah hal 

mutlak yang harus dimiliki oleh manusia, sedangkan etika adalah untuk 

pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku secara etimologis.                               

Moral diibaratkan buku petunjuk bagaimana harus memperlakukan sepeda 

motor kita dengan baik, sedangkan etika memberikan kita pengertian 

tentang struktur dan teknologi sepeda motor sendiri.7 Moral diartikan sama 

dengan Etika yang berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi 

                                                           
4 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 13. 

5 Lieke L Tukgali, Kode Etik Profesi Hukum, Handout, hal. 7. 

6 Ibid, hal. 8. 
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pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya.                     

Nilai-nilai dan norma-norma itu menjadi ukuran moralitas perbuatan. 

Moralitas merupakan kualitas perbuatan manusiawi, dalam arti perbuatan 

itu baik atau buruk, benar atau salah. Moralitas perbuatan ditentukan oleh 

tiga faktor yaitu motivasi, tujuan akhir, dan lingkungan perbuatan, 

persoalan moralitas ini relevan karena dikaitkan dengan manusia 

seutuhnya. Manusia seutuhnya itu memiliki nilai pribadi, kesadaran diri 

dan dapat menentukan dirinya sendiri dilihat dari setiap aspek 

kemanusiaan. Perbuatan manusia itu bernilai moral apabila di dalam 

dirinya terkandung kesadaran dan kebebasan kehendak, kesadaran adalah 

suara hati nurani dan kebebasan kehendak bersumber pada kesadaran.8 

Keseluruhan norma moral adalah hukum moral. Hukum moral adalah 

tuntunan perilaku manusia yang ditaati karena kesadaran yang bersumber 

pada hati nurani, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Hukum 

moral umumnya tidak tertulis, tetapi jika dibuat tertulis maksudnya untuk 

kejelasan informasi. Hukum moral tertulis diharapkan untuk ditaati oleh 

kelompok masyarakat fungsional tertentu seperti notaris, advokat, dosen 

hukum, atau masyarakat umum.9 

Profesi adalah pekerjaan tetap tertentu berdasarkan keahlian khusus 

yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh 

penghasilan. Pekerja yang menjalankan profesi disebut profesional.                   

                                                                                                                                                 
7 Franz Magnis - Suseno, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, (Yogyakarta : 

Kanisius, 1995), hal. 14. 

8 Tukgali, Op. Cit., hal. 9. 

9 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 44-45. 
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Setiap profesional berpegang pada nilai moral yang mengarahkan dan 

mendasari perbuatan luhur. Dalam melakukan tugas profesi, profesional 

harus bertindak objektif artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, 

sikap malas dan enggan bertindak. Apabila profesi itu berkenaan dengan 

bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum. Profesi hukum 

Notaris sangat membutuhkan moral dan hukum yang tak terpisahkan agar 

dapat menjalankan tugas profesinya secara profesional tanpa cela dari 

masyarakat. Profesi hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris 

dan lain-lain yang kesemuanya menjalankan aktivitas hukum dan menjadi 

objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya 

penegakan hukum, walaupun faktor kesadaran hukum masyarakat 

sebenarnya juga sangat menentukan dalam upaya tersebut.10 

Profesional hukum yang bermutu adalah profesional yang menguasai 

hukum Indonesia, mampu menganalisis masalah hukum dalam 

masyarakat, mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk 

memecahkan masalah konkret dengan bijaksana tetap berdasarkan        

prinsip-prinsip hukum, menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan 

ilmu hukum dan hukum, mengenal dan peka akan masalah keadilan dan 

masalah sosial. Pelayanan hukum secara profesional dan bermutu tinggi 

tergantung pada jenis profesi hukumnya dan bobot pengetahuan hukum 

yang dikuasai oleh profesional yang bersangkutan. Apabila penguasaan 

pengetahuan hukum itu kurang memadai, maka pelayanan yang akan 

diberikan akan salah arah atau salah sasaran, sehingga bukan keadilan 

                                                           
10 Ibid, hal. 74. 
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yang dicapai, melainkan ketidakadilan, suatu hal yang fatal.                         

Untuk meluruskan kembali kesalahan atau penyimpangan itu                        

Dewan Kehormatan profesi hukum menilai perbuatan yang telah dilakukan 

oleh profesional yang bersangkutan guna menyatakan perbuatan itu sesuai 

atau melanggar kode etik profesi hukum.11 

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian 

dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat pencegahan 

terjadinya masalah hukum dengan cara menerbitkan akta otentik. 

Disamping itu, pentingnya peranan Notaris juga dapat dilihat dari 

kapasitasnya dalam memberikan konsultasi hukum dan melakukan 

verifikasi terhadap suatu perjanjian, apakah perjanjian tersebut dibuat 

sesuai dengan syarat dan kaidah pembuatan perjanjian yang benar atau 

tidak.12 

Namun disadari atau tidak pada prakteknya dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya seorang Notaris sering diwarnai dengan potensi 

beragam kesalahan sebagaimana kesalahan yang dilakukan oleh seorang 

Notaris Y yang berkedudukan di kota T ketika membuat Berita Acara 

Rapat tentang perubahan anggaran dasar sebuah Perseroan Terbatas 

Penanaman Modal Asing pada tahun 2009, dimana pada Berita Acara 

Rapat perubahan anggaran dasar tersebut dicantumkan secara keliru 

sebagai berikut :  

                                                           
11 Ibid, hal. 75. 

12 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, 

(Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), hal. 7. 
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1) Pasal 2 tentang Jangka Waktu Berdirinya Perseroan, dikatakan 

bahwa Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas 

lamanya. 

2) Pasal 5 tentang Saham, dikatakan bahwa yang boleh memiliki dan 

menggunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia 

dan/atau badan hukum Indonesia. 

3) Pasal 7 tentang Pemindahan Hak Atas Saham, dikatakan bahwa :  

a) Dalam ayat 1, pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan 

akta Pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang 

memindahkan dan menerima pemindahan atas kuasanya        

yang sah. 

b) Dalam ayat 5, apabila karena warisan, perkawinan atau sebab 

lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia 

atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu                     

1 tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan 

hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan 

hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. 

4) Pasal 10 tentang Kuorum, Hak Suara Dan Keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham, dikatakan bahwa : 

a) Dalam ayat 1, Rapat Umum Pemegang Saham dilangsungkan 

apabila Kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam 

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. 

b) Dalam ayat 2, pemungutan suara mengenai diri orang 

dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan 
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mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat 

Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan 

dari pemegang saham yang hadir dalam rapat Umum Pemegang 

Saham. 

c) Dalam ayat 3, suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap 

tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara 

yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 

d) Dalam ayat 4, Rapat Umum Pemegang Saham dapat 

mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat 

atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang 

dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

sebagaimana ditentukan dalam UIndang-Undang. 

5) Pasal 11 tentang Direksi, dikatakan bahwa perseroan diurus dan 

dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 anggota Direksi. 

6) Pasal 14 tentang Dewan Komisaris, dikatakan bahwa yang boleh 

diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara 

Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

7) Pasal 20 tentang Ketentuan Penutup, disebutkan bahwa susunan 

pengurus anggota Direksi terdiri dari : 1 orang Direktur Utama dan             

2 orang Direktur (keterkaitan dengan angka 5). 

 Kemudian atas keluhan dari perusahaan PMA tersebut Notaris Y 

membuat Berita Acara Perbaikan terhadap Minuta Akta Berita Acara 

Rapat pada tahun 2016. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, penulis 
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tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai kesalahan yang dilakukan 

oleh Notaris dalam membuat Berita Acara Rapat Penyesuaian Anggaran 

Dasar Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dengan judul: 

“TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK MEMPERBAIKI  

KESALAHAN TULIS PADA MINUTA AKTA BERITA ACARA 

RAPAT PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR  PT. PMA”. 

 

1.2 Pokok Permasalahan  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Untuk Memperbaiki Kesalahan 

Tulis Pada Minuta Akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran 

Dasar PT. PMA ? 

2) Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Perdata Notaris Atas Kesalahan 

Tulis Pada Berita Acara Rapat Penyesuaian Anggaran Dasar                      

PT. PMA ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dalam memperbaiki 

kesalahan tulis pada Minuta Akta Berita Acara Rapat Perubahan 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. 

2) Untuk mengetahui tanggung jawab hukum perdata Notaris atas 

kesalahan tulis pada Berita Acara Rapat Penyesuaian Anggaran 

Dasar Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. 



12 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian merupakan kegiatan ilmu dalam memproses ilmu 

pengetahuan secara operasional. Proses penelitian dilakukan karena 

ditemukan kejanggalan, ketidakserasian, ketidakseimbangan, dan 

ketidakpuasan. Hal ini terjadi karena keadaan empiris dan realita tidak 

sesuai dengan keadaan ideal yang diharapkan. Dengan kata lain terjadi 

kesenjangan antara Das Solen dan Das Sein. Penelitian hukum dilakukan 

untuk mencari pemecahan atas masalah hukum yang timbul.                          

Dengan melakukan penelitian hukum, maka hasil yang dicapai adalah 

untuk memberikan preskripsi mengenai masalah yang diajukan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat secara teoritis dan praktis dibidang hukum yaitu : 

1) Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

memberikan penambahan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan 

oleh pihak yang membutuhkan sebagai kajian pada umumnya, dan                  

pengetahuan dalam mengetahui tanggung jawab Notaris untuk 

memperbaiki kesalahan tulis pada Minuta Akta Berita Acara Rapat 

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Penanaman Modal 

Asing. 

2) Dari segi praktek, tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

acuan bagi para mahasiswa kenotariatan maupun para Notaris, 

mengenai tanggung jawab Hukum Perdata Notaris atas kesalahan 

tulis pada Berita Acara Rapat Penyesuaian Anggaran Dasar 

Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. 
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1.5 Sistematika Penulisan   

Dalam penyusunan tesis ini Penulis membagi dalam 5 bab. Adapun 

pembagian ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam 

pembahasan topik, sehingga analisa dan uraian yang dimuat dalam tesis ini 

tersusun dengan baik. Berikut adalah sistematika dari tesis ini secara 

ringkas : 

Bab 1 : Pendahuluan 

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, pokok 

permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan berupa uraian singkat mengenai isi dari bab-bab yang terdapat 

dalam tesis ini. 

Bab 2 : Tinjauan Pustaka 

Pada Bab ini Penulis akan menguraikan kerangka teori yang 

digunakan untuk membahas permasalahan untuk dapat dipahami lebih 

mudah antara lain : 

2.1 Perseroan Terbatas   

2.1.1 Eksistensi Hukum Perseroan 

2.1.2 Pengertian Perseroan Terbatas 

2.1.3 Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas 

2.1.4 Peran Anggaran Dasar Perseroan 

2.1.5 Rapat Umum Pemegang Saham untuk Perubahan Anggaran 

Dasar 

2.2 Perusahaan Penanaman Modal Asing 

2.2.1 Pengertian Penanaman Modal Asing 
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2.2.2 Bentuk Badan Usaha Penanaman Modal Asing 

2.2.3 Anggaran Dasar Perusahaan Penanaman Modal Asing  

2.3 Notaris 

 2.3.1 Pengertian Notaris 

2.3.2 Kewenangan Notaris 

2.3.3 Kewajiban Notaris 

2.4 Akta Notaris 

 2.4.1 Pengertian Akta Notaris 

 2.4.2 Kedudukan Akta Notaris  

 2.4.3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas 

 2.4.4 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham 

2.5.   Jenis Tanggung Jawab Perdata 

2.5.1. Tanggung Jawab Karena Wanprestasi 

2.5.2. Tanggung Jawab Karena Perbuatan Melawan Hukum. 

Bab 3 : Metode Penelitian 

Pada bab ini Penulis akan menguraikan mengenai metode atau cara 

yang digunakan oleh Penulis untuk penelitian ini. 

Bab 4 : Analisis dan Pembahasan 

Pada bab ini Penulis akan menganalisa data-data yang telah 

didapatkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh Penulis. 

Bab 5 : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, 

yang berisi kesimpulan dan saran. 

 




