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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum yang berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia 

sebagai negara hukum maka hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam 

pemerintahan, untuk mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan 

individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah. 

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang 

berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum 

dibutuhkan dalam masyarakat dengan bentuk alat bukti yang dapat menentukan dengan 

jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Perlindungan yang dapat 

diberikan salah satunya yaitu bukti otentik dalam bentuk akta. Secara umum dapat 

diartikan bahwa akta merupakan suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk 

dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. 

Akta pada umumnya di kenal ada 2 (dua) bentuk yang terdiri akta di bawah 

tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para 

pihak yang berkepentingan dengan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam 

bentuk tulisan dan dibubuhi tanda tangan para pihak yang membuatnya. Sedangkan 

akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/Pejabat Umum 

yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dengan keinginan pihak yang 
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berkepentingan untuk menuangkan kesepakatan dalam bentuk akta otentik yang 

kemudian ditandatangani para pihak, saksi-saksi dan Notaris/Pejabat Umun.  

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 

kewenangan lainnya yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN. Syarat untuk dapat diangkat 

menjadi Notaris diatur dalam Pasal 3 UUJN yaitu: 

1. Warga Negara Indonesia 

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun 

4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat 

dari dokter dan psikiater 

5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan 

6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan 

Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-

turut pada kantor Notaris atas prakrasa sendiri atau atas rekomendasi 

Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan 

7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak 

sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk 

dirangkap dengan jabatan Notaris 

8.  Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

Notaris yang dapat diangkat yaitu harus memenuhi syarat yang tercantum dalam 

UUJN Pasal 3. Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang 

oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna). Sistem hukum Civil law juga memberikan 

pengertian mengenai Notaris yang terdapat dalam Pasal 1 Ord. Stbl. 1860 Nomor 3 

tentang Jabatan Notaris di Indonesia yang mulai diberlakukan tertanggal 1 Juli 1860 

yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum khususnya (satu-satunya) yang 
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berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan dan keputusan 

yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang 

berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, 

menyimpan akta-akta, dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan dan kutipan-

kutipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu dikhususkan untuk itu 

atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.1 

Notaris yang menjalankan tugasnya tidak hanya bertindak berdasarkan Undang-

Undang Jabatan Notaris, melainkan juga memiliki kode etik dalam berprofesi. Kode 

Etik Notaris dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk menjaga profesi 

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Notaris. Bahwa berdasarkan 

Kode Etik Notaris perubahan terakhir Kongres Luar biasa Ikatan Notaris Indonesia 

Banten Tanggal 29-30 Mei 2015 (untuk selanjutnya disebut kode etik Notaris), Pasal 1 

Ayat (2) bahwa Kode Etik INI wajib ditaati bagi semua anggota perkumpulan dan 

semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris, termasuk 

didalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan 

jabatan.  

Akta otentik dalam kamus hukum diartikan akta atau surat yang dibuat dihadapan 

atau oleh Notaris dengan para saksi pemberian keterangan dari suatu instrumen oleh 

seorang pejabat yang berwenang.2 Definisi akta otentik juga diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) Pasal 1868 

                                                             
1M.Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, cetakan pertama, 

(Yogyakarta: UII Press, 2017), hal. 1-2. 
2 M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya:Reality Publisher, 2009), hal. 13. 
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akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa, untuk itu 

di tempat dimana akta dibuatnya.3 Pada hakikatnya akta otentik memuat kebenaran 

formal sesuai apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, dan  Notaris 

mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris 

sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu 

dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan 

akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan 

yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.4 

Hukum Perdata mengenal salah satu alat bukti yang sah atau yang diakui oleh 

hukum yaitu bukti dalam bentuk tulisan. Bukti dalam bentuk tulisan-tulisan otentik 

maupun dalam tulisan-tulisan dibawah tangan. Perbedaan antara dua jenis akta tersebut 

yaitu nilai pembuktian akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna sedangkan 

akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak 

mengakuinya dan tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak.5 Notaris memiliki 

kewenangan membuat akta otentik berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi 

diluar kewenangan Notaris tersebut, juga memiliki kewajiban menyimpan minuta akta 

sebagai bagian dari protokol Notaris. Minuta akta yang telah Notaris bacakan di 

hadapan para penghadap, saksi-saksi dan seketika itu juga ditandatangani oleh para 

                                                             
3 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), diterjemahkan oleh Subekti, 

(Jakarta:Pradnya Paramita), Pasal 1868. 
4M.Luthfan Hadi Darus, Op. Cit., hal. 27. 
5Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No.20 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris), cetakan kelima ( Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hal. 120-121. 
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penghadap, saksi-saksi dan Notaris dikenal sebagai minuta akta. Minuta akta yang 

dimaksud adalah asli akta dan pengertiannya tercantum dalam Pasal 1 angka 8 UUJN.6 

Notaris yang memiliki kewenangan membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan 

dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-

akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang 

lain yang ditetapkan oleh undang-undang Pasal 15 Ayat (1) UUJN.7 Kekuatan 

keotentikan suatu akta Notaris bukan dikarenakan proses pembuatan akta tersebut 

tetapi didasarkan kepada bentuk yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, dan 

dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, hal ini sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1868 KUH Perdata bahwa “suatu akta otentik adalah suatu akta yang 

didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan 

Pejabat umum yang berwenang untuk itu dimana tempat akta itu dibuat”.8 Kewenangan 

ini dijadikan dasar bagi Notaris apabila dikemudian hari lahir suatu peratuan 

perundang-undangan yang didalamnya mencantumkan klausula yang mengharuskan 

menggunakan akta otentik. 

                                                             
6Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, Panduan Teori & Praktik Notaris, cetakan pertama, 

(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal. 52. 
7Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta, cetakan kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2013), hal. 1. 
8M.Luthfan Hadi Darus, Op. Cit., hal. 22-23. 
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Notaris dalam menjalankan jabatan selain membuat akta otentik. Notaris 

memiliki kewajiban lain dengan akta yang dibuat yaitu berdasarkan UUJN Pasal 16 

dan salah satunya yaitu membacakan akta didepan para pihak, sebagai kewajiban yang 

wajib dijalani berdasarkan undang-undang. Ada pengecualian mengenai pembacaan 

akta berdasarkan Pasal 16 Ayat (7) UUJN pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika 

dikehendaki oleh penghadap agar tidak dibacakan, karena penghadap telah membaca 

sendiri, mengetahui dan memahami isi akta tersebut. Dengan ketentuan hal tersebut 

dicantumkan atau pada akhir akta.9 Bahwa kewajiban pembacaan akta tidak mutlak 

atau tidak wajib dilakukan atau bukan suatu keharusan. 

Akta otentik yang dibuat Notaris  kemudian dibacakan berdasarkan pedoman 

memiliki maksud dan tujuan, seperti yang dinyatakan J.C.H. Melis cetakan ketiga yang 

dikeluarkan tahun 1951 adalah jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang 

mereka tandatangani adalah sama dengan apa yang mereka dengar dari pembacaan itu 

dan kepastian bagi para penghadap bahwa apa yang ditulis dalam akta adalah benar 

kehendak para penghadap. Manfaat lainnya yaitu penulis masih diberikan kesempatan 

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak terlihat seperti penggunaan 

kata, maupun perjanjian para pihak, para penghadap diberikan kesempatan untuk 

bertanya berkaitan hal yang kurang jelas dalam akta yang dibacakan dan memberikan 

kesempatan kepada Notaris sebelum diresmikan dengan tanda tangan untuk 

mengadakan pemikiran ulang, bertanya dan jika perlu mengubah akta.10 Akibat 

                                                             
9Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No.20 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris), Op. Cit., hal. 88. 
10 Tan Thong Kie, 2013, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: PT Ichtiar Baru 

Van Hoeve), hal.  507. 
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kelalaian Notaris jika akta dibuat tidak sesuai perintah undang-undang maka akta 

tersebut mengandung cacat yuridis, yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap 

akta tersebut, yaitu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah 

tangan. 

Perbuatan yang dilarang dalam Peraturan Jabatan Notaris dalam hal mewajibkan 

Notaris untuk melaksanakan pembacaan akta didepan para penghadap, dan para saksi 

kemudian ditandatangani pada saat itu juga. Pekerjaan Notaris secara tidak langsung 

terdapat Notaris tertentu yang tidak membacakan akta otentik didepan penghadap dan 

saksi-saksi, hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari apabila 

terjadi penyimpangan ataupun isi akta yang tidak sesuai kesepakatan para pihak. 

Praktek yang terjadi dilapangan pada Notaris tertentu yang tidak patut untuk 

membacakan akta. Penulis merujuk dan sependapat dengan Tan Thong Kie 

menyatakan bahwa terdapat kebiasaan di kalangan Notaris yang tidak lagi 

membacakan aktanya, sehingga akta itu menjadi akta dibawah tangan, karena didalam 

akta Notaris dituliskan bahwa akta “telah dibacakan oleh saya, Notaris” tetapi pada 

kenyataannya Notaris tidak membacakannya, Notaris berbohong dan dengan itu 

membuat pemalsuan akta.11 

Berkaitan dengan persoalan akta yang tidak dibacakan oleh Notaris dihadapan 

penghadap, penulis akan meneliti salah satu contoh kasus konkret ditemukan dalam 

Gugatan Perdata yang terjadi di Kota Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 

                                                             
11Ibid., hal. 634. 
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443/PDT.G/2017/PN.JKT.PST, mengenai penjualan sebidang tanah beserta 

bangunannya. Penjualan sebidang tanah dan bangunan yang merupakan aset warisan 

dijual oleh salah satu ahli waris dari (5) lima orang waris. Penjualan tersebut kemudian 

dilakukan penandatangan minuta akta “Surat Kuasa Menjual” oleh salah satu ahli waris 

yang berada dalam masa tahanan. Akta tersebut kemudian dibawa oleh salah seorang 

yang bukan Notaris ke Rutan Polres Metro Jakarta Barat untuk ditandatangani sebagai 

ahli waris yang memberikan kuasa kepada ahli waris lainnya. 

Akta yang telah ditandatangani oleh ahli waris yang didalam masa tahanan maka 

salah satu perbuatan yang mengakibatkan pengalihan hak atas tanah dan bangunan 

adalah surat kuasa menjual tersebut. Hal ini terdapat adanya penyimpangan terhadap 

Notaris yang tidak menemui salah satu ahli waris yang berada pada masa penahanan 

beserta dengan ahli waris lain untuk dibacakan minuta akta beserta penandatanganan 

saat itu juga. Mengenai kasus tersebut setelah melihat gugatan dari penggugat 

kemudian tanggapan dari para tergugat Majelis Hakim memutus perkara tersebut 

bahwa gugatan salah satu ahli waris yang pada saat itu masih dalam masa tahan 

dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan pertimbangan 

bahwa penggugat bukan merupakan satu-satunya ahli waris dan penggugat tidak 

mendapat kuasa dari ahli waris lainnya. Sehingga gugatan tersebut dinyatakan kurang 

pihak. 

Gugatan dalam kasus tersebut Majelis Hakim melihat dari para pihak yang 

menggugat dan tidak mempertimbangkan mengenai perbuatan Notaris yang telah 

dijabarkan dalam duduk perkara. Berhubungan dengan contoh kasus, Penulis ingin 
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melakukan penelitian dari segi Notaris yang menjalankan tugasnya untuk membuat 

akta otentik. Bahwa dalam kasus yang akan diteliti terdapat beberapa penyimpangan 

yang dilakukan Notaris, dalam hal ini bertentangan dengan peraturan jabatan Notaris. 

Akta otentik dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari awal akta atau kepala 

akta, badan akta dan akhir atau penutup akta. Awal akta atau kepala akta terdapat 

kalimat baku yang tercantum “menghadap kepada saya” dalam hal ini yaitu menghadap 

kepada Notaris. Berkaitan kasus bahwa Notaris tidak menemui salah satu ahli waris 

yang berada pada masa tahanan untuk meminta tanda tangan mengenai akta kuasa 

menjual. Kata menghadap tidak lain hanya untuk menyatakan bahwa penghadap benar-

benar ada pada saat pembacaan dan penandatangan aktanya kepada Notaris.12 

Penyimpangan yang dilakukan pada akhir akta terdapat klasula “setelah akta ini 

dibacakan oleh saya, Notaris”. Membacakan akta juga diatur Pasal 16 Ayat (1) huruf 

m UUJN dan dipertegas dalam penjelasan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan 

menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Maksud pembacaan akta yaitu 

menghendaki para penghadap mengetahui apa yang mereka tandatangani, memberikan 

kesempatan kepada para penghadap untuk bertanya yang kurang jelas bagi mereka.13 

Minuta akta yang diedarkan oleh Notaris kepada para pihak dalam hal ini 

mengenai minuta akta yang dibawa ke Rutan Polres Metro Jakarta Barat untuk 

ditandatangani oleh salah satu ahli waris yang berada masa tahanan dan yang membawa 

akta minuta tersebut bukan Notaris melainkan orang lain. Bahwa perlu diketahui 

                                                             
12Herlien Budiono, Op. Cit., hal 17. 
13 Tan Thong Kie, Op. Cit., hal. 507. 
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minuta akta merupakan bagian dari protokol Notaris. Notaris yang memiliki 

kewenangan membuat akta otentik. Pada akhir tahun delapan puluhan Menteri Ismail 

Saleh, S.H. berulang kali dan tidak henti-hentinya peringatkan para Notaris untuk 

menjalankan jabatannya secara tertib, sesuai dengan undang-undang, khususnya dalam 

hal berhadapan sendiri dengan para penghadap, membaca sendiri akta-aktanya dan 

sebagainya. Beliau mengharapkan agar para Notaris menjaga dan menjunjung tinggi 

martabat dan kewajibannya sebagai pejabat umum, tidak membuat akta yang tidak 

ditanda tangani dihadapan mereka, membaca aktanya sendiri, dan menghindarkan 

adanya persaingan yang tidak sehat. Walaupun usaha ini dilakukan beliau setiap kali 

ada kesempatan dan betapapun kebijaksanaan ini harus dipuji, kita harus sadar bahwa 

usaha mulia ini tidak akan memberi hasil yang memuaskan apabila tidak di follow up 

dengan perintah kepada para pengawas Notaris untuk bertindak dan memberi sanksi-

sanksi yang tepat.14 Sehingga jika terjadi penyimpangan terhadap Notaris yang 

membuat akta otentik dapat diberikan sanksi yang sesuai dan dapat memberikan efek 

jera kepada Notaris untuk menjunjung tinggi harkat martabat sebagai Notaris/Pejabat 

Umum. 

 

 

                                                             
14Ibid., hal. 502. 
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Berdasarkan ilustrasi kasus dan permasalahan seperti yang diuraikan diatas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah 

tesis dengan judul: 

“PENYIMPANGAN NOTARIS TERHADAP KEWAJIBAN 

PENANDATANGANAN MINUTA AKTA OLEH AHLI WARIS DI DALAM 

TAHANAN”  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan hukum yang akan dikaji 

dan diteliti oleh Penulis adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penyimpangan Notaris terhadap kewajiban penandatanganan 

minuta akta oleh ahli waris dalam tahanan berdasarkan Peraturan 

Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? 

2. Bagaimana kedudukan akta Notaris yang ditandatangani oleh ahli waris 

yang masih berada dalam masa tahanan? 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui terkait penyimpangan Notaris terhadap kewajiban 

penandatanganan minuta akta oleh ahli waris dalam tahanan berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris 

2. Untuk mengetahui terkait kasus yang Penulis angkat berkaitan dengan 

kedudukan akta Notaris yang ditandatangani oleh ahli waris yang masih 

berada dalam masa tahanan. 

1.3.2. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan mengenai 

penandatangan minuta akta Notaris dengan cara diedarkan kepada ahli waris 

yang berada dalam masa tahanan pada khususnya, sehingga dapat 

menambah perbendaharaan penelitian dan dapat dijadikan referensi bagi 

penelitian-penelitian berikutnya. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Manfaat pengetahuan 

kepada Penulis maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah yang 

diteliti, terutama yang menjadi bahan penelitian yaitu mengenai 

penandatanganan minuta akta dengan diedarkan kepada ahli waris yang 

berada pada masa tahanan. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan bagi Notaris ataupun calon-calon yang akan menjalani jabatan 

sebagai Notaris mengenai kedudukannya sebagai jabatan Notaris dengan 

menajalankan jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku. Serta 
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memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai 

penandatanganan akta minuta dengan tata cara yang harus diterapkan oleh 

Notaris kepada masyrakat luas. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini, terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing 

terdiri dari beberapa sub bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab pertama, Penulis memberikan ilustrasi guna 

memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh 

secara sistematis terdiri dari Latar Belakang Penulisan, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yang 

terdiri Manfaat Teroritis dan Praktis dan serta Sistematika 

Penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Pada bab kedua, diuraikan mengenai tinjauan pustaka dan kajian 

hukum, yang berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil 

kepustakaan dengan meliputi landasan teori diantaranya 

Tinjauan umum mengenai  Notaris dari sejarah, kewenangan, 

larangan hingga tanggung jawab sebagai Notaris, Kode Etik 

Notaris, serta Akta Notaris. Kemudian adanya pembahasan 

landasan konseptual yaitu membahas berkaitan dengan 
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seseorang yang didalam tahanan maupun diluar tahanan 

mengenai haknya. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ketiga menguraikan mengenai metode yang digunakan 

Penulis dalam penulisan tesis ini yang terdiri dari jenis 

penelitian, jenis data, cara perolehan data, metode pendekatan 

dan analisa data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab keempat memberikan pembahasan mengenai analisis 

dalam penelitian serta jawaban atas pertanyaan yang disebutkan 

dalam rumusan masalah. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab kelima merupakan bagian penutup dari penulisan yang 

mengungkapkan kesimpulan dan saran dari penulisan ini. 

Kesimpulan ini diambil Penulis setelah melalui analisa pada 

bab-bab sebelumnya, sedangkan saran merupakan sumbangan 

pemikiran penulisan yang berkaitan dengan hasil analisa 

tersebut.




