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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia hidup dengan berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan 

biologis untuk hidup maupun kebutuhan yang timbul dari peradaban dan 

kebudayaan manusia itu sendiri. Adapun kebutuhan biologis dapat berupa 

makanan, minuman, pakaian dan juga tempat tinggal, sedangkan kebutuhan yang 

timbul dari peradaban dan kebudayaan manusia dapat berupa keinginan untuk 

tinggal di rumah yang baik, keinginan untuk mendapatkan pendidikan, keingninan 

untuk makanan lezat, dan sebagainya.1 Sepanjang hidupnya manusia akan terus 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tersebut karena manusia akan 

selalu menginginkan sesuatu, saat suatu keinginan terpenuhi maka keinginan lain 

akan muncul menggantikan tempat keinginan pertama dan terus akan berulang 

seperti itu.2 Kebutuhan-kebutuhan manusia yang tidak ada habisnya ini menjadi 

dasar dari motivasi manusia untuk bertindak3, dan salah satunya adalah motivasi 

untuk bekerja demi mendapatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya.  

Secara garis besar, bekerja dapat dibedakan menjadi bekerja tanpa 

mengikatkan diri kepada perintah orang lain yang artinya bekerja secara usaha 

sendiri dan orang yang bekerja dengan mengikatkan diri kepada orang lain yang 

dapat disebut dengan bekerja atas ketergantungan kepada orang lain yang 
                                                
1 Boediono, Pengantar Ilmu Ekonomi No.1 : Ekonomi Mikro, 2nd ed. (Yogyakarta: BPFE-
Yogyakarta, 1995)., hal. 2. 
2Abraham H. Maslow, Motivasi Dan Kepribadian 1: Teori Motivasi Dengan Pendekatan Hierarki 
Kebutuhan Manusia (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 1993)., hal. 31. 
3 Ibid. 
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memberi perintah dan mengaturnya dalam hal mendapatan kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhannya.4 Data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

bulan Agustus tahun 2015 menyatakan dari 144.819.199 jiwa penduduk Indonesia 

yang berusia di atas 15 tahun, ada sebanyak 44.434.390 penduduk Indonesia yang 

memilih menjadi buruh, karyawan, atau pegawai sebagai pekerjaan utamanya5, 

atau dapat dikatakan sebanyak 30.6% penduduk Indonesia yang sudah masuk ke 

usia kerja memilih untuk bekerja dengan mengikatkan diri ke orang lain. Jumlah 

tersebut dibandingkan dengan jenis pekerjaan lain seperti berusaha sendiri, 

berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, berusaha dibantu buruh 

tetap/dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan 

pekerja keluarga atau tidak dibayar merupakan jenis pekerjaan yang paling 

banyak dilakukan oleh penduduk Indonesia. Dengan melihat data tersebut, 

sangatlah banyak penduduk Indonesia yang memilih untuk bekerja dengan 

mengikatkan diri dengan orang lain, tetapi hal tersebut harus berhadapan dengan 

tidak meratanya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indoenesia. 

Masalah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata berakibat pada tidak 

ratanya pekembangan pembangunan di Indonesia, hal tersebut terlihat dalam data 

distribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto yang dimiliki BPS. Misalnya saja 

provinsi-provinsi seperti Jawa Barat dan Jawa Timur yang memberikan distribusi 

Pendapatan Domestik Regional Bruto sebesar masing-masing 12,95% dan 

14,910% pada data tahun 2014, atau misalnya Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

                                                
4 Iman Sjahputra Tunggal, Tanya Jawab Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia. (Jakarta: 
Harvarindo, 2005),. hal. III.  
5 https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/971, diakses pada tanggal 5 Juni 2016. 
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(DKI Jakarta) yang memberikan distribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto 

sebesar 16,46% yang merupakan presentase terbesar dibandingkan daerah-daerah 

atau propinsi lainnya di Indonesia.6 Dari indikasi tersebut dapat dilihat bahwa 

kegiatan-kegiatan ekonomi banyak dilakukan di provinsi atau daerah seperti Jawa 

Barat, Jawa Timur, maupun DKI Jakarta, hal ini membuat daerah-daerah tersebut 

cenderung memiliki lapangan pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan dengan 

daerah-daerah lain di Indonesia. Selain itu dengan banyaknya kegiatan ekonomi, 

membuat daerah-daerah tersebut memiliki perkembangan pembangunan yang 

cukup pesat. Oleh karena itu, daerah-daerah tersebut memiliki daya tarik 

tersendiri bagi para penduduk Indonesia yang ingin bekerja dengan mengikatkan 

diri kepada orang lain. Banyaknya jumlah penduduk Indoenesia yang berprofesi 

sebagai karyawan, buruh, atau pegawai tetapi tidak diimbangi dengan pemerataan 

perkembangan ekonomi di Indonesia, berakibat terjadinya pemadatan jumlah 

penduduk di beberapa daerah Indonesia khususnya di daerah-daerah yang sudah 

disebutkan di atas. Hal semacam ini dapat disebut juga dengan urbanisasi, karena 

terjadi perpindahan dan pemusatan penduduk secara nyata.7 Selain alasan 

pekerjaan, kota-kota atau daerah-daerah yang memiliki perkembangan ekonomi 

yang pesat juga menawarkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang 

lebih baik, dapat dilihat dari banyaknya universitas-universitas terbaik Indonesia 

yang berlokasi di DKI Jakarta, Jawa Barat, atau Jawa Timur. 

                                                
6 Diakses melalui https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/959, pada tanggal 10 Juni 
2016. 
7 Shogo Koyano, Pengkajian Tentang Urbanisasi di Asia Tenggara. (Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press, 1996), hal. 5. 
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Pada tahun 2014, tercatat ada setidaknya 15.173 jiwa yang tinggal di DKI 

Jakarta pada setiap kilometer persegi8. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang 

begitu besar dan dengan lahan yang terbatas membuat harga properti di ibukota 

Jakarta menjadi melambung tinggi dibandingkan di daerah lain. Tidak semua 

orang yang “menyerbu” DKI Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan atau menuntut 

ilmu memiliki kemampuan finansial untuk dapat membeli lahan atau tempat 

tinggal, solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengontrak atau 

menyewa rumah yang sudah ada, alternatif lain yang dapat dilakukan adalah 

dengan menyewa apartemen atau rumah susun. Dari alternatif-alternatif tersebut, 

masih ada alternatif yang menjadi pilihan banyak orang dan relatif lebih murah 

yaitu dengan menyewa sebuah kamar kos. Di sisi lain, hal ini dipandang sebagai 

sebuah peluang bisnis yang cukup menjanjikan bagi segelintir orang. Dengan 

banyaknya kebutuhan rumah kos di DKI Jakarta, bisnis rumah kos menjadi 

sebuah bisnis yang cukup menjanjikan keuntungan. Tidak ada persyaratan baku 

untuk mendirikan atau membuka usaha rumah kos, siapa saja dapat memiliki 

usaha rumah kos selama memiliki kamar atau area yang dapat disewakan kepada 

pihak lain untuk tinggal selama periode tertentu. Hingga saat ini pengaturan 

rumah kos di wilayah DKI Jakarta hanya berpedoman pada ketetapan Gubernur 

yaitu SK Gub. No. 2693 tahun 1987 tentang Pedoman Pengaturan Perumahan 

Pemondokan di Wilayah DKI Jakarta, aturan ini masih belum cukup mengikat 

pengaturan rumah kos dan hal ini jugalah yang menjadikan bisnis rumah kos, 

khususnya di DKI Jakarta, tumbuh dan menyebar dengan begitu cepat seiring 

                                                
8 Diakses melalui https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/842, pada tanggal 10 Juni 2016 



 
 

5 

dengan tingginya permintaan rumah kos bagi para pendatang. Dengan terbukanya 

peluang bagi semua orang untuk mendirikan usaha rumah kos, menyebabkan 

beragamnya bentuk dan fasilitas yang ditawarkan rumah-rumah kos di DKI 

Jakarta.  

Beberapa usaha kos didirikan di rumah pemilik usaha rumah kos itu 

sendiri, biasanya mereka hanya menyewakan kamar-kamar yang tidak terpakai 

atau kamar kosong yang ada di rumah mereka tetapi dewasa ini tidak jarang 

pemilik usaha rumah kos yang secara khusus mendirikan bangunan yang khusus 

diperuntukkan untuk usaha rumah kos dan biasanya memiliki fasilitas-fasilitas 

yang sudah menyerupai hotel atau apartemen mewah seperti kolam renang, air 

panas di setiap kamar, lahan parkir yang luas, dan sebagainya. Hal-hal seperti 

inilah yang juga menjadikan harga dari rumah-rumah kos di DKI Jakarta menjadi 

sangat beragam, untuk rumah kos biasa dengan fasilitas seadanya biasanya akan 

dikenakan biaya di angka ratusan ribu hingga satu juta rupiah, tetapi harga sewa 

untuk rumah kos dengan fasilitas yang sangat memadai dapat mencapai angka dua 

hingga tujuh juta rupiah per bulan.  

 Bagi pihak pemerintah pusat, melihat berkembangnya usaha rumah kos 

yang cukup pesat dan mulai dijadikan sebagai mata pencaharian oleh segelintir 

orang dianggap sebagai potensi perpajakan yang cukup baik, khususnya dalam hal 

pajak penghasilan. Selama ini potensi perpajakan di usaha rumah kos masih 

belum benar-benar tergali, namun sejak terjadinya kasus meninggalnya wanita 

cantik di kamar kos kawasan Tebet, maka mulai banyak pihak yang menyoroti 
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bisnis kos dari aspek bisnis, perizininan maupun aspek perpajakan.9 Dengan tarif 

yang relatif besar, dapat mencapai dua hingga tujuh juta per bulan10, memang 

sangat terlihat bahwa usaha rumah kos memiliki potensi pajak penghasilan yang 

cukup besar.  

Dalam kenyataannya, saat ini sebagian besar pemilik usaha rumah kos 

belum memenuhi kewajiban pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.11 Padahal membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi seluruh 

penduduk Indonesia yang telah diatur dalam undang-undang, termasuk pajak 

penghasilan yang berasal dari usaha rumah kos. Pajak yang dibayarkan oleh 

penduduk Indonesia, baik badan maupun pribadi, akan digunakan oleh negara 

untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, oleh karena itu sebenarnya 

membayar pajak bukan hanya suatu kewajiban melainkan juga hak dari seluruh 

penduduk Indoenesia untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan 

pembangunan nasional.12 Di pihak lain, pemerintah daerah juga melihat 

berkembangnya usaha rumah kos sebagai potensi perpajakan daerah yang cukup 

baik, salah satu bentuk perpajakan yang dapat dikenakan terhadap pemilik usaha 

rumah kos adalah pajak hotel sebesar maksimal 10 persen yang termasuk dalam 

pajak daerah tingkat dua atau pajak kabupaten atau kota sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Usaha rumah kos dapat dikenai pajak hotel karena definisi hotel menurut undang-

                                                
9 Diakses melalui http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/21130-
mengintip-bisnis-kamar-kost-dari-aspek-perpajakannya, pada tanggal 10 Juni 2016. 
10 Ibid. 
11 Diakses melalui http://www.pajak.go.id/content/flash-foto/sosialisasi-aspek-perpajakan-pada-
sektor-usaha-kos-kosan, pada tanggal 12 Juni 2016. 
12 Diakses melalui  http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak, pada tanggal 12 Juni 2016. 



 
 

7 

undang pajak dan retribusi daerah tersebut adalah fasilitas penyedia jasa 

penginapan/peristirahatan termasuk jasa lainnya dengan dipungut bayaran, yang 

mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah 

kamar lebih dari sepuluh. Adapun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar pajak 

kabupaten/kota dapat diterapkan adalah, sebagai berikut: 1) bersifat pajak dan 

bukan retribusi; 2) objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah 

kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah 

serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota bersangkutan; 

3) objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum; 4) objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek 

pajak pusat; 5) potensinya memadai; 6) tidak memberikan dampak ekonomi yang 

negatif; 7) memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyrakat; dan 8) 

menjaga kelestarian lingkungan13. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan 

daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom maka 

pajak daerah yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah 

provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota, contohnya adalah DKI Jakarta. 

Dengan adanya pajak daerah ini, Pemerintah Daerah menjadi memiliki tambahan 

pendapatan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kemakmuran sebesar-

besarnya rakyat yang ada di daerah tersebut. 

                                                
13 Azhari A. Samudra, Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah, 
(Jakarta: PT Rajagrafindo Perkasa, 2015), hal. 69. 
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Dilihat dari beberapa kriteria-kriteria di atas, maka usaha rumah kos di 

DKI Jakarta memang termasuk dalam pajak kabupaten atau kota. Usaha rumah 

kos memang usaha dengan tingkat mobilitas rendah dan memiliki potensi yang 

memadai untuk dijadikan pajak daerah khususnya pajak kabupaten atau kota, 

namun mengenai kriteria memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan 

masyrakat masih perlu dilihat lebih jauh lagi apakah pemungutan pajak daerah 

atas penghasilan usaha rumah kos di DKI Jakarta tidak memberikan beban 

tambahan kepada para pengusaha nya. 

Ada banyak penyebab masih rendahnya tingkat pemenuhan kewajiban 

pajak penghasilan oleh pemilik usaha kos, seperti tidak mengetahui perhitungan 

yang benar untuk pajak penghasilan yang harus dibayarkan, menganggap usaha 

rumah kos sebagai usaha sampingan, masih kurangnya tingkat kejujuran para 

pemilik usaha rumah kos sebagai Wajib Pajak, atau masalah mengenai pajak 

penghasilan yang seolah-olah tumpang tindih dengan pajak daerah atas usaha 

rumah kos sehingga menimbulkan kesan “double taxation”.  

Walaupun dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan jelas yang 

termasuk sebagai penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap 

tambahan kekayaan yang diterima oleh wajib pajak baik dari luar maupun dalam 

negeri, masih banyak pemilik usaha rumah kos yang belum teredukasi secara baik 

mengenai kewajiban membayar pajak dari usaha rumah kos. Kemudian, apabila 

melihat definisi penghasilan dalam UU PPh maka penghasilan dari usaha rumah 

kos juga dianggap sebagai objek pajak penghasilan karena menambah kekayaan 

pemilik usaha rumah kos walaupun usaha rumah kos bukan menjadi mata 
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pencaharian utamanya. Mengenai tarif juga sebenarnya sudah dijelaskan dengan 

sangat jelas dalam undang-undang pajak penghasilan, tetapi sistem pemungutan 

pajak penghasilan di Indonesia yang menggunakan self assesment system tidak 

didukung dengan tingkat kejujuran para Wajib Pajak. Sistem self assesment 

memberi kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak 

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar14, tetapi apabila sistem ini tidak didukung oleh 

kejujuran dari para wajib pajak, khususnya dalam hal ini pemilik usaha rumah 

kos, dalam melaporkan penghasilannya maka akan sangat sedikit pajak yang 

dibayarkan ke negara. Kemudian penyebab lain rendahnya tingkat pemenuhan 

kewajiban pajak penghasilan atas usaha rumah kos yang adalah mengenai pajak 

berganda atau “double taxation”. Penyebab yang terakhir ini masih menjadi 

pertanyaan bagi sebagian besar pemilik usaha rumah kos yang memiliki lebih dari 

sepuluh kamar, khususnya di wilayah DKI Jakarta, karena mereka merasa 

penghasilan yang didapat dari menyewakan kamar kos selain dikenakan pajak 

penghasilan final juga dikenakan pajak daerah sebesar 10 persen dari penghasilan 

yang mereka terima. Hal ini dianggap memberatkan karena penghasilan yang 

mereka terima seakan-akan “terpotong” pajak dua kali, sehingga daripada 

pendapatan mereka berkurang cukup besar mereka memutuskan untuk tidak sama 

sekali melaporkan penghasilan dari usaha rumah kos mereka. Padahal sifat dari 

pungutan pajak adalah final, yang artinya satu objek pajak tidak akan dikenakan 

                                                
14 Ikatan Akuntan Indonesia, Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB (Jakarta: IAI, 2015), hal. 
12. 
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lebih dari satu kali. Sangat disayangkan hal ini menghambat potensi besar 

pendapatan Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melalui 

perpajakan. Oleh karena itu, perlu dilihat lebih lanjut mengenai asas-asas dan 

dasar-dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pemungutan 

pajak terhadap usaha rumah kos, baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah.  

Dari hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini akan secara 

khusus membahas mengenai ketentuan-ketentuan dasar dan asas-asas dari 

pemungutan pajak penghasilan di Indonesia khususnya dalam pemungutan pajak 

penghasilan terhadap pemilik usaha rumah kos di wilayah DKI Jakarta. Penelitian 

ini akan melihat lebih jauh mengenai hubungan dan perbandingan antara pajak 

penghasilan dan pajak daerah yang dikenakan atas penghasilan dari usaha rumah 

kos dilihat dari objek pajak, subjek pajak, cara pemungutan, dan instansi 

pemerintah yang bertanggung jawab, sehingga dapat diketahui permasalahan dari 

kesan “double taxation” yang timbul dalam pemungutan pajak penghasilan usaha 

rumah kos. Oleh karena itu, penelitian ini akan diberi judul “ASPEK HUKUM 

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PEMILIK USAHA 

RUMAH KOS DI WILAYAH DKI JAKARTA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 
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1) Bagaimana pengaturan pemungutan pajak atas penghasilan pemilik usaha 

rumah kos menurut perundang-undangan dan peraturan daerah DKI 

Jakarta yang berlaku? 

2) Bagaimana penerapan pemungutan pajak penghasilan dan pajak daerah 

atas penghasilan dari usaha rumah kos di DKI Jakarta? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis melalui penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum yang mengatur 

pemungutan pajak penghasilan dari usaha rumah kos di Indonesia secara 

umum dan mengetahui secara khusus mengenai pajak daerah dari usaha 

rumah kos di DKI Jakarta serta kedudukannya dibandingkan pajak 

penghasilan, sehingga dapat menghindari kesan pengenaan pajak ganda. 

2) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemungutan pajak 

penghasilan dan pemungutan pajak daerah atas penghasilan dari usaha 

rumah kos di DKI Jakarta dilihat dari dasar hukum dan asas-asas yang 

mendasarinya. Oleh karena itu, penelitian ini akan lebih dalam melihat 

usaha rumah kos dari aspek Hukum Pajak. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

a. Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan sumbangan 

pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di 

bidang hukum pajak. 

b. Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan acuan bagi 

praktisi yang melakukan kegiatan usaha rumah kos, terutama 

dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Penulis akan membagi penyusunan penelitian ini ke dalam lima bab yang 

memiliki beberapa sub bab. Secara singkat gambaran dari sistematika penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

Bab ini akan berisikan lima sub bab yang menjadi kerangka dasar dari 

penelitian ini, antara lain:  

a) latar belakang penulisan;  

b) rumusan masalah sehubungan dengan latar belakang;  

c) tujuan penelitian;  

d) kegunaan penelitian; dan  
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e) sistematika penulisan secara singkat dalam menyusun penelitian ini. 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini akan membahas mengenai landasan teori dan landasan 

konsepsional dari penelitian ini. Landasarn teori akan membahas mengenai teori-

teori yang menjadi dasar dari penelitian ini seperti pajak, pajak penghasilan, serta 

cara-cara pemungutan pajak yang sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. Landasarn konsepsional akan membahas mengenai definisi-

definisi dan terminologi yang akan digunakan dalam penelitian ini, agar tidak 

menimbulkan kerancuan pemahaman dalam membaca penelitian ini. 

BAB III: Metode Penelitian 

Bab ini akan membahas mengenai metode yang digunakan dalam 

penelitian ini, seperti jenis penelitian, tipe penelitian, dan metode pengumpulan 

data yang akan digunakan sebagai landasan dari penelitian ini. Selain itu, bab ini 

juga akan membahas mengenai hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan 

penelitian ini dan cara mengatasinya. 

BAB IV: Pembahasan & Analisis 

Dalam bab ini akan dijelasan secara jelas mengenai pembahasan dari 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta pemecahan masalahnya 

dengan berlandaskan pada asas-asas hukum, teori-teori hukum, prinsip-prinsip 

hukum, dan peraturan perundang-undangan. 
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BAB V: Kesimpulan dan Saran 

Bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah 

dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis  

yang telah dibahas dalam penelitian ini, serti diharapkan dapat memberi jawaban 

dari permasalahan yang dipertanyakan dalam penelitian ini. Saran berisikan 

pendapat penulis mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam pemecahan 

masalah yang terdapat dalam penelitian ini. 

 

 




