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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, tumbuhlah suatu masalah yang 

harus di pecahkan bersama-sama. yaitu bagaimana setiap manusia mampu 

memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena kebutuhan seseorang tidak 

mungkin dapat di penuhi oleh dirinya sendiri. Kebutuhan hidup manusia 

untuk memenuhi, menghasilkan, dan membagi-bagikan merupakan bagian 

dari praktek ekonomi. (Abdullah zaky, 2002 : 11) 

Masalah ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai lapisan 

masyarakat baik individu maupun kolektif. Hal ini dapat terlihat dengan 

adanya berbagai penelitian untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan 

kebanyakan peneliti yang dihasilkan sudah menyimpang dari motivasi semula 

sehingga mengaburkan tujuan sebenarnya. Di satu pihak ada pendapat yang 

menyarankan untuk mementingkan hak individu sementara di pihak lain 

menolak keistimewaan individu (Rahman, 1992 :1). Kegiatan ekonomi dalam 

pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan. Disamping itu juga 

merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan ungkapan dalam Al-Qur’an yang berbunyi : 

 ولَقَد مكَّناكُم في اَْألرضِ وجعلْنا لَكُم فيها معايِش قَليالً ماتشكُرونَ
Artinya: ’’Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di 

muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) 

penghidupan. Amat sedikit kamu bersyukur’’.(QS Al-A’raaf, 10).  
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Pada kesempatan lain diungkapkan juga dalam Al-Qur’an yang berbunyi : 

 هو الَّذي جعلَ لَكُم اَْألرض ذَلُوالً فَامشوا في مناكبِها وكُلُوا من رزقهِ  وإِلَيه

 ورشالن 

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah (mencari rizeki kehidupanlah) di segala penjurunya  dan 

makanlah sebagian rizekinya hanya kepadanyalah kamu (kembali setelah) 

dibangkitkan’’  (QS Al-Mulk, 15). 

 Firman Allah SWT :  

 وجعلْناالنهارمعشا

Artinya : Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.(QS An-

Naba’: 11).  

Seperti diketahui bahwa  Al-Qur’an dan Sunnah Rosullulah S.A.W 

merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki 

kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat 

nanti. Salah satu bukti  Al-Qur’an dan Sunnah tersebut mempunyai daya 

jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang 

selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual misalnya, daya 

jangkau dan daya atur dalam perekonomian umat. (Lubis, 2003 : 1). 

Bahkan semasa hidupnya Rosullulah S.A.W sering memberikan nasehat 

ekonomi kepada kaum muslimin, seperti yang dikemukakan dalam sebuah 

hadist (Riwayat Nasai) ’’Berusahalah Untuk Mendapatkan Perlindungan 

Tuhanmu dari Kekafiran, Kekurangan dan Kehinaan”. Dalam Hadist lain 
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yang di riwayatkan oleh Abdullah, Rosullulah S.A.W mengemukakan 

’’Berusahalah Untuk Memperoleh Kehidupan Dengan Cara Yang Halal, 

Merupakan Suatu Kewajiban Sesudah Kewajiban Sembahyang’’. (Siddiqi, 

1992 : 12 - 13).  

Berangkat dari ungkapan Al-Qur’an dan Hadist tersebut jelas 

menunjukkan bahwa harta (kekayaan materi) merupakan bagian yang sangat 

penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan 

keterbelakangan ekonomi (Lubis, 2003 : 2). 

Seiring Masuknya globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu 

pesat mendorong perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya demi 

mencapai target pasar yang diinginkan dan posisi persaingan untuk 

mempertahankan setiap pangsa pasar di seluruh bidang. Baik perusahaan 

yang menghasilkan produk barang maupun jasa.  

Aktifitas penjualan sebagai salah satu kegiatan pemasaran (marketing) 

memegang peranan penting, sukses tidaknya kehidupan perusahaan 

tergantung dari faktor penjualan produknya. Disamping itu pesatnya 

persaingan terutama antar perusahaan sejenis menjadi masalah yang di hadapi 

perusahaan dewasa ini, sehingga mendorong perusahaan menformulasikan 

berbagai program pemasaran untuk dapat menyongsong persaingan yang 

harus dihadapi dalam memenuhi keinginan konsumen serta memberikan 

tawaran produk atau jasa lebih baik dari pada apa yang di tawarkan oleh 

pesaingya. Karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan 
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untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam meraup 

keuntungan.  

Namun demikian, pemasaran (marketing) bukan hanya sekedar 

mendistribusikan barang maupun jasa dari para produsen pembuatnya kepada 

konsumen, lebih dari pada itu, pemasaran sesungguhnya meliputi semua 

tahapan. Yakni mulai dari penciptaan produk hingga ke pelayanan purna jual 

setelah transaksi penjualan itu sendiri terjadi. Salah satu tahapan dalam 

pemasaran tersebut adalah periklanan (Advertising). Tahapan-tahapan 

tersebut bagaikan mata rantai yang saling berhubungan dan jalinannya akan 

terputus manakala salah satu mata rantai tersebut lemah. 

Hal ini menggambarkan bahwa periklanan (Advertising) merupakan 

tahapan yang sangat penting, sama pentingnya dengan mata rantai yang lain 

dari proses pemasaran. Apapun  penamaannya, pengemasannya, penetapan 

dan distribusinya sebagai produk barang atau jasa. Keseluruhannya tercermin 

dalam formulasi kegiatan periklanannya, atau tidak jarang orang memberi 

penyebutan sebagai darah kehidupan bagi suatu perusahaan. Berbagai produk 

barang atau jasa tidak akan dapat mengalir secara lancar tanpa adanya 

tahapan tersebut. terlebih sampainya produk tersebut sampai ke tangan 

konsumen rasanya bak api jauh dari panggang. Mengingat begitu pentingya 

tahapan Advertising, tidak sebatas barang-barang yang bersifat konsumtif 

ataukah urusan politik, hampir disetiap harinya di media cetak maupun 

elektronik kita menyaksikan sajian dengan menu yang memuat iklan. Hal ini 
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menandakan promosi dalam bentuk iklan sangat efektif digunakan dalam 

memasarkan produk barang maupun jasa. 

Berbicara tentang periklanan tentunya terlebih dahulu perlu sedikit 

mengupas pengertian periklanan itu sendiri. periklanan atau sering di sebut 

dengan istilah Advertising berasal dari bahasa latin, advertere yang berarti 

mengalihkan perhatian, sehingga advertising dapat di artikan sebagai sesuatu 

yang dapat mengalihkan perhatian audience terhadap sesuatu.  Sedangkan 

Periklanan (Advertising) memiliki definisi sebagai bentuk komunikasi kreatif 

non personal dari pemasaran suatu produk maupun jasa. Begitu banyak varian 

media yang sering digunakan didalam sebuah periklanan, mulai dari televisi, 

radio, majalah, website, flyer, koran, tabloid, banner, billboard, stiker, poster 

dan media baru lainnya. (Kotler, 2000 : 550) 

Sebuah sistem periklanan yang baik adalah iklan yang jelas, mudah 

diingat dan menimbulkan dampak persuasif kepada audience. Artinya adalah, 

sebuah iklan harus memuat informasi yang jelas, memiliki differentiation dari 

iklan sejenis maupun kompetitor, dan mampu membujuk audience. Jika 

ketiga elemen ini ada yang tidak berfungsi dengan baik, maka iklan tersebut 

tidak akan berjalan secara masif dan efektif. 

Salah satu media promosi tersebut adalah Stiker.  merupakan salah satu 

dari sekian banyak media periklanan yang mampu menyampaikan pesan 

sebuah produk barang maupun jasa kepada konsumen, tentunya dengan 

pembahasaan yang berbeda-beda. Bahasa dan muatan tulisan menjadi hal 

sangat signifikan untuk menyampaikan pesan selain dari pada design. Dari 
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sisi bahasa, dengan mudah publik atau masyarakat akan mampu memberikan 

sebuah pembeda tentang muatan yang terkandung pada pesan stiker  tertentu. 

Karena tidak secara keseluruhan stiker di fungsikan sebagai media promosi, 

melainkan terdapat muatan-muatan yang lain semisal bentuk himbauan, 

informasi, peringatan ataukah hanya stiker sebagai plesetan maupun media 

untuk mengidentitaskan diri sebagai komunitas tertentu. 

Melihat dari arti stiker yang hanya merupakan lembaran kecil kertas 

atau plastik yang ditempelkan, sehingga ini menggambarkan bahwa stiker 

hanyalah media yang hanya membutuhkan ruang dan space yang sedikit. 

Namun justru yang demikian, pihak perusahaan harus mensiasati dalam 

bentuk kemasan bahasa. Ruang dan space yang kecil tentunya pesan yang 

dikemas tidak memiliki ruang yang cukup banyak, sehingga bahasa yang 

akan dicantumkan haruslah simple, padat, jelas dan mudah dimengerti oleh 

publik. Sering kali pada ruang-ruang publik kita menemukan bentuk pesan 

singkat melalui media tersebut. Tidak jarang juga kita menemukan stiker-

stiker mini yang terpasang di kendaraan bermotor, semisal di bagian depan, 

samping ataupun bagian belakang kendaraan bermotor. Sering kita 

menemukan bentuk pesan melalui stiker, baik itu berupa promosi, informasi 

ataupun dalam bentuk plesetan.  

Tingkat kebutuham manusia semakin hari semakin menunjukkan 

peninggkatan, seperti halnya dengan alat transportasi berupa kendaraan 

bermotor,  tidak terkecuali dengan mahasiswa UMS. Hilir mudik mahasiswa 

akan terlihat berjubal manakala memasuki area parkiran. Ini menandakan 
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bahwa transportasi terutama kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan 

setiap manusia saat ini. Terlebih lagi UMS merupakan lembaga pendidikan 

besar bila ditilik melalui jumlah mahasiswanya. 

Selain dari pada jumlah pengguna kendaraan bermotor pada area UMS 

cukup besar, alasan yang lain dalam penulisan ini melihat bahwa, sebagai 

lembaga pendidikan Muhammadiyah yang berwacanakan ke-Ilmuan dan 

ke_Islaman tentunya menjadi sisi menarik tersendiri. Dari observasi awal 

sepintas terdapat beberapa dari isi yang  termaktub dalam pesan stiker tidak 

relevan menurut sudut pandang etika bisnis Islam. Terlihat daripadanya kesan 

dan image menjelekkan. Terlebih media yang di gunakan adalah kendaraan 

bermotor, satu dari sekian banyak transportasi yang memiliki mobilitas tinggi. 

Di karenakan hampir setiap orang menggunakan sebagai alat transportasi di 

setiap saat. Berangkat dari kondisi yang demikian maka penulis bermaksud 

mengangkat judul ”Pesan Singkat Stiker Pada Kendaraan Bermotor 

Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Area Parkiran 

UMS)”. Dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui sejauh mana isi pesan 

singkat tersebut bila kita tengok dengan kaca mata Etika Bisnis Islam.  

B. Penegasan Istilah 

Untuk lebih mendekatkan pemahaman dan membatasi permasalahan 

serta menghindarkan penafsiran yang kurang tepat pada judul di atas,  maka 

di bawah ini penulis akan menjelaskan judul skripsi di atas sebagai berikut : 

1. Stiker   : Lembaran kecil kertas atau plastik yang di tempelkan 

 (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005 : 1091).  
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2. Perspektif : Sudut pandang, pandangan (Kamus Besar Bahasa 

  Indonesia, 2005 : 864). 

3. Etika  : Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan 

tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). (Kamus Besar   

Bahasa Indonesia, 2005 : 309). 

4. Bisnis  : Usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan,  

bidang usaha. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988 : 

121). 

5. Islam  : Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW  

berpedoman pada kitab suci Al-Qur’an yang diturunkan ke   

dunia melalui wahyu Allah Swt. (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2005 : 444). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk meneliti 

permasalahan yang timbul. Adapun permasalahan yang timbul adalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah sebagai media promosi bisnis kandungan pesan singkat stiker 

pada kendaraan bermotor Mahasiswa UMS sesuai dengan Etika Bisnis 

Islam? 

2. Apa landasan yang menjadi daya tarik produsen menjadikan Stiker sebagai 

media promosi bisnis? 
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kandungan 

pesan singkat stiker pada kendaraan bermotor mahasiswa UMS sesuai 

dengan Etika Bisnis Islam. 

2. Manfaat penelitian 

Dari hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat memberi manfaat antara 

lain : 

a. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini akan menambah 

pengetahuan penulis dan diharapkan mampu memberi motivasi kepada 

peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam 

agar mendapat hasil yang maksimal. 

b. Menambah khasanah bagi umat Islam dan lembaga Muhammadiyah di 

bawah naungan perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta sebagai lembaga pendidikan Islam lebih spesifik masyarakat 

akademis Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Islam, khususnya 

mengenai Etika Bisnis dan periklanan sebagai media promosi yang 

bernuansakan Islami. 

c. Bagi masyarakat luas, penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan 

sekaligus refrensi tentang Etika Bisnis dan periklanan sebagai media 

promosi yang bernuansakan Islami serta secara praktis masyarakat 

dapat merekam pesan-pesan etika marketing Islami yang di turunkan 
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sebagai bentuk konsep ajaran sebagai pilar dan landasan dalam 

pengambilan istinbat hukum. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka bertujuan untuk membuktikan apakah obyek penelitian 

tersebut sudah pernah menjadi kajian penelitian ataupun sebaliknya, sehingga 

hasil penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya. 

Penelitian sejenis telah dilakukan oleh Muhammad Saikhun (2007) 

”Iklan Televisi Menurut Perspektif Hukum Islam (Stadi Kasus Iklan Ponds)” 

dalam skripsi tersebut mengulas tentang media iklan televisi terhadap 

penayangan iklan salah satu produk ponds. Pada garis besarnya dalam tulisan 

tersebut menjelaskan bahwa iklan ponds yang ditayangkan melalui media 

televisi bila ditinjau dari kacamata Hukum Islam sudah tidak relevan. Ini 

berdasarkan proses media yang dilakukan banyak mengumbar aurat seorang 

wanita yang menjadi pemeran di dalamnya. Disisi lain, dalam hukum Islam 

bahwa aurat wanita itu sudah banyak nash yang menjelaskan.  

Istiqomah (2009), Fakultas Syariah IAIN Walisongo dalam 

penelitiannya ”Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Bahasa Iklan (Studi 

Kasus Iklan Produk Jamu Tolak Angin dan Bintangin).  Dalam tulisan terebut 

dijelaskan pertama, bahasa iklan Tolak Angin berdampak positif terhadap 

perusahaannya. Tolak Angin menjadi top brand (produk terbaik) di antara 

perusahaan lain yang bergerak pada industri jamu yang sejenis. Bintangin 

sebaliknya, bahasa iklannya berdampak negatif terhadap perusahaannya.. 

Ketiga, Bahasa Iklan Tolak Angin sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, 
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sedangkan iklan Bintangin tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dikarenakan 

ada unsur ghibah dan suudzan. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis hampir sama dengan penelitian 

tersebut diatas, yaitu berkaitan dengan media periklanan sebagai media 

promosi bisnis, hanya saja penelitian ini mengambil segment Stiker sebagai 

media promosi bisnis.  

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan peneliti yang didefinisikan sebagai 

usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan. Usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode 

ilmiah. 

Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan yang berkaitan dengan obyek 

yang diteliti menggunakan metode sebagai berikut. 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) berkaitan 

dengan pesan-pesan singkat  pada stiker menurut sudut pandang Etika 

Islam. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yakni 

pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat. 

Penyajian deskriptif merupakan penyajian dengan tujuan menggambarkan 

sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau penyebaran 

suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat tertentu dengan 

menggunakan gambaran secara sistimatis, faktual dan akurat, mengenai 
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fakta-fakta, sifat serta hubungannya dengan fenomena yang diteliti 

(Koentjoroningrat, 1989 : 29) 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

2. Sumber Data 

Merupakan data yang ditemukan di lapangan. Sehubungan dengan hal 

tersebut, penelitian menggali data dengan cara pengambilan sampling 

secara visual stiker yang tertempel pada kendaraan bermotor di area 

parkiran UMS melalui dokumentasi, serta data-data pendukung lainnya.  

Baik dokumen-dokumen  yang diperoleh dari internet maupun catatan–

catatan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini, maka digunakan beberapa metode yaitu :  

a. Observasi 

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyektif. Adapun 

metode observasi yang penulis gunakan adalah observasi non 

partisipasi dalam kegiatan-kegiatan subyek yang diamati. (Winarno 

Surahmat, 1990 : 162) 

b. Metode Interview (Wawancara) 

Metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang 

dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan 

penelitian (Syaefuddin Azwar, 1999 : 193) 
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Data atau informasi ini berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, 

perasaan, hasil pemikiran dan pengetahuaan seseorang tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Metode wawancara merupakan pengumpulan data secara verbal, 

sehingga terdapat komunikasi antara nara sumber dengan 

pewawancara (Samsuddin Abdullah, 1973 : 5) 

Metode interview merupakan pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan komunikasi dengan subyek atau pihak-pihak terkait 

(Winarno, 1985 : 162) 

Dilihat dari sudut pandang pertanyaan-pertanyaanya, wawancara dapat 

dibagi dalam dua golongan yaitu : Wawancara tertutup (close 

interview) dan wawancara terbuka (open interview). Dalam hal ini 

penulis cenderung menggunakan open interview dengan pertanyan–

pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden atau 

informan tidak terbatas dalam jawaban-jawabanya kepada beberapa 

saja, tetapi dapat mengucapkan keterangan-keterangan dan cerita-

cerita panjang (Koenjtoro Ningrat, 1983 :175 - 176). 

Interview dilakukan kepada beberapa mahasiswa selaku konsumen,  

pihak produsen dan ahli  advertising.  Dimaksudkan untuk mengetahui 

tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, hasil pemikiran dan 

pengetahuaan seseorang tentang segala sesuatu yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. 
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c. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui 

penyelidikan terhadap benda-benda tertulis, seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, notulen, agenda dan lain-lain (Suharsini, 1998 : 

42) 

Kegiatan ini meliputi pengumpulan materi berkaitan dengan stiker,  

pendokumentasian visual pada area parkiran yang dimaksudkan 

sebagai sample data. 

G. Metode Analisa Data 

Metode yang digunakan dalam menganalisa suatu data yang diperoleh 

melalui penelitian lapangan adalah menggunakan metode : 

a. Deduktif 

Analisa data yang berpangkal dari kaidah-kaidah umum kemudian 

ditetapkan kaidah-kaidah yang bersifat khusus. Dalam hal ini peneliti 

mempelajari gejala-gejala dengan menyelidiki hal-hal yang bersifat umum 

untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

b. Induktif 

Analisa data yang berpangkal pada kaidah-kaidah khusus kemudian 

disusun perumusan–perumusan yang bersifat umum. Dalam hal ini 

peneliti mempelajari hal–hal atau peristiwa dengan menyelidiki persoalan 

yang terperinci untuk memperoleh ketentuan yang berlaku umum. 

Melalui metode di atas diharapkan dapat memperdalam informasi dan 

menguji validitas yang tersedia. Dengan kata lain, melalui proses 
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penelitian ini sebagai langkah-langkah berfikir ilmiah (Reflectif thinking) 

yang bersifat empiris, hasilnya memiliki tingkat obyektivitas yang tinggi 

karena tidak saja mengikuti pola pikir kritis dan rasional, tetapi dibarengi 

dengan data sebagai bukti. 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan dan 

mencari poin-poin penting di dalamnya, maka penulis mensistematikannya 

dalam lima bab dengan susunan dan rincian sebagai berikut : 

Bab Pertama : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Penegasan 

Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian, Metode Analisa Data dan Sistematika Penulisan. 

Bab Kedua : Landasan teori yang meliputi Pengertian Dasar-dasar 

Ekonomi Islam, Prinsip Etika Bisnis Islami. 

Bab Ketiga : Tinjauan umum periklanan yang meliputi Sejarah, 

Pengertian,  Fungsi, Tujuan, Prinsip-Prinsip Dasar Iklan, Pemilihan Media 

Iklan, Jenis-jenis Periklanan. 

Bab Keempat : Analisa Peneletian dan Pembahasan, Apakah kandungan 

pesan singkat stiker pada kendaraan bermotor Mahasiswa UMS sebagai 

Media promosi Bisnis sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Landasan yang 

menjadi daya tarik produsen menjadikan Stiker sebagai media promosi bisnis. 

Bab Kelima : Penutup yang meliputi, Kesinpulan, Saran-saran, Kata 

Penutup, Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran dan Daftar Riwayat hidup. 

 
 


