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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan hal tersebut maka salah 

satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.1
  

Di antara aparat penegak hukum yang mempunyai peran dominan dalam 

hal pelaksanaan penegakan hukum adalah hakim. Pada akhirnya, Hakim yang 

akan menentukan putusan terhadap suatu perkara dengan berdasar pada ilmu 

pengetahuan maupun intelektual pribadi hakim, moral dan juga integritas dari 

hakim atas nilai-nilai keadilan. Hakim yang dimaksud disini adalah hakim 

baik yang berada di lingkungan Mahkamah Agung dan juga hakim berada di 

setiap badan peradilan, baik yang berada di dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara, maupun hakim pada pengadilan khusus yang 

berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan 

                                                           
1 Penjelasan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
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negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara 

Hukum Republik Indonesia. Syarat-syarat untuk menjadi hakim maupun 

untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini 

berarti bahwa kedudukan para hakim juga harus dijamin oleh undang-undang. 

Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim 

yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh siapapun, baik dari 

kekuasaan badan legislatif maupun badan eksekutif. Pada hakikatnya 

kebebasan hakim tersebut tidak bisa diartikan bahwa atas kebebasan hakim 

itu, nantinya hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang atas suatu 

perkara yang sedang ditanganinya. Hakim tetap terikat pada aturan hukum 

yang ada, sehingga hakim tidak dapat sewenang-wenang atas kebebasannya 

tersebut.  

Hakim tentunya harus menguasai hukum, bukan hanya sekedar 

mengandalkan kejujuran, untuk itu hakim berbeda dengan pejabat-pejabat 

yang lain. Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa 

pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan 

aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum 

yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas 

menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu 
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perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus 

dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.2 

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk 

memperoleh putusan hakim.3 Untuk itu pihak penggugat datang mengajukan 

permohonan gugatan kepada pihak tergugat melalui pengadilan untuk 

memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui putusan hakim. Putusan 

hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan suatu 

yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang 

berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-

baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak bersengketa 

mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang 

mereka hadapi.4 

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan 

kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara 

yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara 

yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan 

diterapkan, baik peraturan hukum yang tidak tertulis, seperti hukum 

kebiasaan.5 Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang 

                                                           
2 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 

2003), hal. 26-27. 
3 M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hal. 48. 
4 Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2004), hal. 124. 
5 Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, (Jakarta: Pustaka 

Kartini, 1998), hal. 83. 
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Kekuasaan Kehakiman dimana dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat. 

Putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah 

putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan 

untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan itu, misalnya perlawanan 

(verzet), banding atau kasasi. Sedangkan putusan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang 

tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa 

(perlawanan (verzet), banding atau kasasi) melawan putusan itu, jadi putusan 

itu tidak dapat lagi diganggu gugat. Menurut doktrin, dalam putusan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdapat 3 (tiga) macam kekuatan 

untuk dapat dilaksanakan, yaitu:6  

(1) Kekuatan Mengikat  

Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu 

persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Apabila 

pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa diantara 

mereka secara damai dan kemudian menyerahkan dan mempercayakan 

sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa dan diadili, 

maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersengketa 

                                                           
6 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia, 

(Jakarta: Djambatan. 1998), hal. 82. 
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akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan, sehingga putusan 

itu mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang 

bersengketa.  

(2) Kekuatan Pembuktian  

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta 

otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti 

bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan upaya 

hukum. Karena meskipun putusan hakim atau putusan pengadilan tidak 

mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun 

mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.  

(3) Kekuatan Eksekutorial 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sebelumnya, bahwa yang 

dimaksud dengan kekuatan eksekutorial dalam putusan hakim atau 

putusan pengadilan adalah kekuatan yang dilaksanakan secara paksa 

oleh alat-alat negara terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan 

putusan tersebut secara sukarela. Sebenarnya yang memberi kekuatan 

eksekutorial kepada putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kata-

kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang 

ada pada setiap putusan. 

Ketiga asas di atas berlaku untuk setiap putusan yang telah berkekuatan 

hukum tetap, termasuk juga atas suatu putusan pengadilan agama yang telah 
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berkekuatan hukum tetap dengan memutuskan suatu perceraian pada suatu 

pasangan suami istri yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan. 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.7 Adapun 

berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam 

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Dimana perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 

 Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi 

badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, 

peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dalam hal pelanggaran atas 

perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan 

nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan 

Agama.8 Untuk itu peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, 

memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama 

Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.9 

                                                           
7 Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.   
8 Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam 
9 Pasal 25 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman 
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Adapun dalam praktik, setiap putusan pengadilan tidak sepenuhnya 

diterima dengan baik oleh para pihak. Bagi putusan yang belum berkekuatan 

hukum tetap, masing-masing pihak dapat melakukan upaya hukum atas suatu 

putusan hakim. Namun atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pun 

sangat dimungkinkan tidak diterima dengan tidak melaksanakan kewajiban 

yang telah diputuskan dalam suatu amar putusan pengadilan. Terkait dengan 

hal tersebut, terdapat suatu perkara atas permohonan gugatan cerai istri 

kepada suami yang telah dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama 

Tigaraksa dan telah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam pelaksanaannya 

putusan tersebut tidak diterima dengan tidak dilaksanakannya suatu amar 

putusan terkait dengan pemberiah hibah harta bersama oleh Tergugat kepada 

anaknya. 

Berdasarkan amar Putusan Nomor: 378/PDT.G/2006/PA.TGRS yang 

telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim memutuskan bahwa: 

“1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Iryanto Bin Sudiono) 

Terhadap Penggugat (Budi Purwanti Binti Tubandi); 

3. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan nafkah kepada anak 

Penggugat dan Tergugat yang bernama: Uswatun Solehaeti, (P) umur 14 

tahun setiap bulannya sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu Rupiah) 

sampai anak tersebut mandiri; 
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4. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah yang masih dalam 

cicilan yang dikenal dan terletak di Komplek Perumahan Taman Kirana 

Surya Blok F 8/33, RT 005/RW 008, Desa Pesanggrahan, Kecamatan 

Cisoka, Kabupaten Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:  

- Sebelah Utara  : Rumah Bapak Yusril; 

- Sebelah Selatan : Jalan Raya; 

- Sebelah Timur  : Rumah Ibu Enita; 

- Sebelah Barat  : Blok F 8/34; 

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat; 

5. Menetapkan harta bersama tersebut di atas adalah milik anak Penggugat 

dan Tergugat yang bernama Uswatun Solehawati, (P) umur 14 tahun yang 

diperoleh dari hibah Penggugat dan Tergugat; 

6. Membebaskan Penggugat dari membayar semua biaya perkara” 

Namun, Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 26 

Juli 2007 tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Tergugat. Hal ini dikarenakan 

harta bersama yang pada saat itu masih dalam cicilan dan dijaminkan ke bank.  

Lebih lanjut, pada saat harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah 

tersebut telah lunas dibayar, pada bulan Oktober 2019 Penggugat dan 

Tergugat menghadap kepada seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah di daerah 

Kabupaten Tangerang dengan maksud untuk menindaklanjuti putusan 

pengadilan untuk membuat akta hibah. Pada saat pengecekan sertifikat telah 

dilakukan dan draft minuta akta hibah telah disiapkan oleh Pejabat Pembuat 
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Akta Tanah, Tergugat tidak bersedia untuk menandatangani akta hibah yang 

bertujuan untuk menghibahkan harta bersama tersebut kepada anak Penggugat 

dan Tergugat. Sampai saat ini Tergugat tidak berkenan untuk menandatangani 

akta hibah, hal ini menurut Penggugat, Tergugat diduga telah dihasut oleh istri 

Tergugat saat ini untuk tidak menandatangani akta hibah tersebut dikarenakan 

harta bersama tersebut tercatat atas nama Tergugat. 

Tergugat dalam hal ini telah melanggar suatu putusan berkekuatan 

hukum tetap dan juga telah melanggar persetujuan untuk melaksanakan hibah 

yang telah diberikan oleh Penggugat di muka persidangan. Hal ini 

sebagaimana pertimbangan majelis hakim, bahwa: 

“Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya tuntutan mengenai 

nafkah anak yang bernama Uswatun Solehaeti, (P) umur 14 tahun dari 

Penggugat sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu Rupiah) setiap 

bulannya dan tuntutan mengenai harta gono gini dipersidangan 

Tergugat telah menyatakan persetujuannya sehingga persetujuan itu 

adalah mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;” 

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, permasalahan harta 

gono gini telah disetujui dalam persidangan, sehingga majelis hakim 

menuangkannya ke dalam amar putusan yang mewajibkan Penggugat dan 

Tergugat untuk menghibahkan harta bersama kepada anak Penggugat dan 

Tergugat. 
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Berdasarkan Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah 

pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 

kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Berdasarkan definisi di 

atas, maka kriteria hibah adalah:10  

a. Suatu pemberian;  

b. Tanpa mengharapkan kontraprestasi atau secara cuma-cuma;  

c. Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup;  

d. Tidak dapat ditarik kembali;  

e. Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), karena 

hanya terdapat satu pihak yang berprestasi.  

Dalam hal harta bersama dalam putusan di atas merupakan milik 

Penggugat dan Tergugat yang tercatat atas nama Penggugat, maka dalam hal 

pelaksanaan pemberian hibah harus dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat 

sebagai pemberi hibah.  

Sehubungan dengan pelaksanaan penandatanganan akta hibah tentunya 

akan berhubungan dengan pejabat umum. Pejabat umum menurut pengertian 

yang dikemukakan oleh Boedi Harsono adalah seseorang yang diangkat oleh 

Pemerintah dengan tugas dan kewenangan memberikan pelayanan kepada 

umum dibidang tertentu.11 Kegiatan tertentu yang dimaksud salah satunya 

                                                           
10 Abdul Ghafur Anshari, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2010), hal. 174. 
11 Boedi Harsono, 2007, “PPAT Sejarah dan Kewenangannya”, Majalah Renvoi, Nomor 844, 

IV, Januari 2007, hal. 11. 
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adalah untuk membuat akta otentik. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah 

pejabat yang berwenang membuat akta daripada perjanjian-perjanjian yang 

bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas 

tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah 

sebagai tanggungan.12 

Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang disingkat PPAT yang dalam 

bahasa Inggris disebut dengan land deed officials, sedangkan dalam Bahasa 

Belanda disebut dengan land titles registrar, mempunyai kedudukan dan 

peranan yang sangat penting didalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

karena pejabat ini diberi kewenangan oleh negara, untuk membuat akta 

pemindahan hak atas tanah dan akta-akta lainnya di negara Republik 

Indonesia maupun di luar negeri.13  

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana 

diubah oleh Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah, PPAT memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian kegiatan 

pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya 

perbuatan hukum tertentu yang salah satunya adalah Hibah, mengenai hak 

atas tanah, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data 

                                                           
12 Effendi Peranginangin, Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang 

Praktisi Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 436. 
13 H. Salim, HS., Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2016), hal. 85. 
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pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.14 Hal ini juga 

sesuai dengan ketentuan pendaftaran tanah sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, dimana peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan 

rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam 

perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali 

pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan 

dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sehubungan dengan pelaksanaan putusan pengadilan agama di atas, 

tentunya PPAT setempat tidak berani untuk melaksanakan penandatanganan 

akta hibah bagi Penggugat mengingat salah satu pihak orang tua, yaitu 

Tergugat tidak berkenan untuk menandatangani akta hibah tersebut walaupun 

rencana pelaksanaan pemberian hibah oleh Penggugat dan Tergugat kepada 

anak dari Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk 

mengangkat penelitian dengan judul “AKIBAT HUKUM TIDAK 

DILAKSANAKANNYA SUATU PUTUSAN TENTANG KEWAJIBAN 

                                                           
14 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah oleh Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

perubahan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
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PEMBERIAN HIBAH (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR: 

378/PDT.G/2006/PA.TGRS)“.  
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kekuatan hukum suatu amar putusan pengadilan 

berkekuatan hukum tetap yang mewajibkan pemberian hibah orang tua 

kepada anak? 

2. Bagaimanakah akibat hukum suatu amar putusan yang mewajibkan 

pemberian hibah tanah dari orang tua kepada anak yang tidak 

dilaksanakan oleh salah satu orang tua? 

1.3. Tujuan Penilitian 

Mengacu pada topik penelitian dan permasalahan yang diajukan di atas, 

maka tujuan yang hendak dicapai Penulis adalah: 

1. Untuk memperoleh informasi tentang kekuatan hukum suatu amar 

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang mewajibkan 

pemberian hibah orang tua kepada anak. 

2. Untuk memperoleh informasi tentang akibat hukum suatu amar putusan 

yang mewajibkan pemberian hibah tanah dari orang tua kepada anak 

yang tidak dilaksanakan oleh salah satu orang tua. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Mengacu pada topik penelitian dan permasalahan yang diajukan di atas, 

maka manfaat yang hendak dicapai Penulis adalah: 
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1. Untuk memberikan kejelasan terkait kekuatan hukum suatu amar 

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang mewajibkan 

pemberian hibah orang tua kepada anak.   

2. Untuk memberikan kejelasan sejauh apa akibat hukum suatu amar 

putusan yang mewajibkan pemberian hibah tanah dari orang tua kepada 

anak yang tidak dilaksanakan oleh salah satu orang tua. 

1.5. Untuk memberikan kejelasan sejauh apa akibat hukum suatu amar putusan 

yang mewajibkan pemberian hibah tanah dari orang tua kepada anak yang 

tidak dilaksanakan oleh salah satu orang tua.Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran secara 

keseluruhan mengenai isi tesis ini, Penulis akan mengemukakan pokok-pokok 

uraian dari tiap-tiap bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Terdiri dari beberapa sub bab yang berisi gambaran 

umum atas materi tesis ini yang dimulai dengan latar 

belakang penelitian, yaitu mengenai mengapa topik ini 

menarik untuk diangkat menjadi tesis. Kemudian 

dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini 

merupakan dasar untuk pembahasan bab-bab selanjutnya. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan berisi uraian mengenai perceraian, 

hibah, kekuatan hukum suatu amar putusan pengadilan 

dan akibat hukum suatu amar putusan yang tidak 

dilaksanakan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini Penulis akan menuangkan metode penelitian 

yang digunakan dalam penulisan tesis yang meliputi jenis 

penelitian, jenis data, cara perolehan data, metode 

pendekatan dan analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini Penulis akan membahas mengenai 

permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasikan 

pada rumusan masalah berdasarkan dataatau sumber-

sumber hukum yang berhasil dikumpulkan Penulis. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan 

sebagai jawaban dari rumusan masalah berdasarkan hasil 

penelitian dan dikemukakan beberapa saran yang 

berhubungan hasil penelitian yang diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi penelitian lebih lanjut dan 

pembaca. 

 




