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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia memilki kekayaan budaya yang sangat luar biasa dari 

Sabang sampai Merauke. Kekhasan budaya dari setiap suku bangsa merupakan 

aset yang tak terhitung nilainya. Warisan budaya peninggalan nenek moyang 

merupakan bagian dari keberagaman dan kekhasan yang dimiki oleh setiap suku 

bangsa Indonesia. Warisan budaya dapat pula ditafsirkan sebagai bagian dari jati 

diri bangsa Indonesia. Dengan kata lain, martabat suatu bangsa ditentukan oleh 

kebudayaannya, jadi bagaimana masyarakatnya dapat memberikan apresiasi yang 

bagus tidak hanya dengan mengagumi karyanya tapi juga turut serta melestarikan 

kebudayaan itu.  

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas kekayaan yang 

timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI menjadikan karya-

karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang 

harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia  

melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. 

Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat 

ekonomi yang lekat sehingga menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-

karya intelektual. 1 

 

                                                                 
1 Suyud Margono, 2001, Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak 
Terpadu, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hal. 4. 
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Muncul berbagai macam HKI dalam perkembangannya. Dalam General 

Agreement on Tariff and Trade (GATT) yaitu persetujuan umum tentang tarif dan 

perdagangan sebagai bagian dari pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia 

(WTO) telah disepakati norma-norma dan standar perlindungan HKI yang 

meliputi:2 

1. Hak cipta dan hak-hak lain yang terkait (copy right and related right) 

2. Merek (trademark, servic marks, and trade names) 

3. Indikasi geografis (geographical indication ) 

4. Desain produk industri (industrial design ) 

5. Paten (patents) 

6. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout-designs (topography) of intregated 

circuits)  

7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (protection of 

undisclosed information) 

8. Pengendalian praktik -praktik curang dalam perjanjian lisensi (control of anti-

competitive practices in contractual licences) 

Pengaturan hak cipta di indonesia mengalami beberapa perubahan dan 

pergantian yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 yang diperbaharui dengan 

Undang-Undang Nomor17 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan yang terbaru adalah dengan 

disahkannya Rancangan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. 

 

                                                                 
2 Abdulkadir Muhammad, 2007, KajianHukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT.Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hal.115. 
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta membawa 

kemajuan baru dalam bidang perlindungan hak cipta tersebut, yang meliputi 

perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, sampul karya tulis yang 

diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya seperti ceramah, kuliah, pidato, 

lagu, musik, seni rupa dalam segala bentuk atau seni batik. Dari sekian banyak 

hasil karya atau ciptaan yang dilindungi sesuai dengan Undang-Undang ini, 

penulis mengkhususkan pembahasannya pada hak cipta atas batik kontemporer 

dari Kota Pekalongan.  

Kota Pekalongan merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di 

Propinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara 

Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut 

dengan posisi geografis antara 6 50’ 42" s.d. 6 55’ 44” Lintang Selatan dan 109 

37’ 55” s.d. 109 37’ 55” - 109 42’ 19” Bujur Timur serta East berkoordinat fiktif 

510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km 518.00 Km melintang. 3 

Batas wilayah secara administratif adalah: 

Sebelah Utara   : Laut Jawa 

Sebelah Timur  : Kab. Batang 

Sebelah Selatan  : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang 

Sebelah Barat  : Kab. Pekalongan 

Kota Pekalongan dikenal sebagai kota batik di Indonesia karena banyak 

memiliki industri batik, baik yang berskala kecil maupun besar. Dalam beberapa 

tahun belakangan ini batik kontemporer asal Kota  Pekalongan sedang banyak 

digemari oleh konsumen diberbagai daerah di Indonesia. 
                                                                 
3 Pemkot Pekalongan, 2011 , http://www.pekalongankota.go.id/selayang-pandang/geografi, diakses pada 12-
10-2014 pukul 13:42.  
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Batik kontemporer didefinisikan tersendiri, dengan arti kata batik dan 

kontemporer. Batik berasal dari bahasa Jawa “amba” yang berarti menulis dan 

“nitik ”. Batik adalah seni melukis yang dilakukan diatas kain dengan 

menggunakan lilin atau malam sebagai pelindung untuk mendapatkan ragam hias 

diatas kain tersebut sesuai dengan keinginan. 4 Kemudian arti kata kontemporer itu 

sendiri adalah terkini, dewasa ini atau bisa juga diartikan yang sedang trendi. 

Maka jika diartikan dengan kata batik, pengertian batik kontemporer berarti 

memiliki makna batik masa kini yang proses penciptaannya lebih banyak dibuat 

oleh para perupa batik atau seniman batik atau desainer ba tik. 

Pada umumnya pe ngrajin batik ataupun para pendesain batik kontemporer, 

didalam mencipta batik, pada awalnya bertujuan untuk kepuasan batiniah saja 

dalam mengekspresikan emosi estetiknya. Namun seiring berjalannya waktu, 

batik kontemporer telah berkembang dengan pesat dan memiliki nilai jual yang 

cukup tinggi, untuk itu sekarang para pengra jin batik khususnya di Kota 

Pekalongan mulai menekuni bisnis ini. Motif-motif yang dipilih cenderung 

bergaya bebas dan tidak terikat oleh bentuk-bentuk yang sebelumnya terikat oleh 

aturan ataupun acuan pembuatan batik.5 

Pekalongan dikenal sebagai kota batik karena produksi batiknya yang 

indah dan dinamis. Selain itu Pekalongan tepatnya Kabupaten Pekalongan lebih 

dikenal sebagai kota santri, karena kebudayaan Kota Pekalongan yang sangat 

kental nuansa Islaminya. Sentra industri Batik Pekalongan berada di daerah 

                                                                 
4Eko Sykes, 2013, http://ekhograft.blogspot.com/2013/07/pengertian-batik.html, diakses pada 27-08-2014 
pukul 19:18. 
5Priyadi, 2011, http://denmaspriyadi.blogspot.com/2011/10/batik-kontemporer-by-spriyadi.html, diakses pada 
27-08-2014 pukul 19:33.  
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Buaran, tepatnya di Desa Simbang Kulon. Mereka terus berkarya mengingat 

tingginya jumlah penggemar Batik Pekalongan yang selalu digemari oleh 

konsumen batik dari Jawa Tengah, Luar Jawa bahkan hingga Mancanegara. 

Sungguh menarik menyaksikan corak Batik Pekalongan ini, Batik Pekalongan 

yang mempunyai corak unik berupa perpaduan antara batik klasik dengan corak 

kontemporer, pewarnaan yang cerah namun harmonis tetap mempunyai 

penggemar sendiri. Ternyata Batik Pekalongan termasuk batik pesisir yang sangat 

kaya akan warna. Sebagai batik pesisir ragam hiasnya biasanya bersifat naturalis. 

Dibandingkan dengan batik pesisir lainnya misalnya batik Lasem, batik 

Pekalongan sangat dipengaruhi oleh pendatang keturanan China dan Belanda. 

Dalam sehelai batik Pekalongan dijumpai 8 warna yang berani dengan kombinasi 

yang dinamis. Motif batik Pekalongan yang paling populer ialah motif batik 

Jamprang. Pemasaran batik Pekalongan mencapai Sumatera Barat, Sumatera 

Selatan, Jambi, Makassar hingga Minahasa. Biasanya pedagang batik daerah 

seberang memesan ke pengrajin batik Pekalongan agar dibuatkan motif batik 

sesuai dengan selera dan adat daerah masing-masing. Keistimewaan batik 

Pekalongan ada lah pembatiknya selalu mengikuti perkembangan jaman. 6 

Batik sudah mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia, 

terbukti bahwa batik tidak hanya dipakai dalam acara resmi dan dipakai orang tua 

saja. Seiring dengan berjalannya waktu semua orang mulai beramai-ramai 

memakai batik dalam kesempatan apapun, bahkan sekarang batik sudah menjadi 

trend yang mulai digemari kawula muda. Selain itu sekarang dunia telah 

                                                                 
6Arum Sekartaji, 2011, http://arumsekartaji.wordpress.com/2011/06/10/pekalongan-kota-batik-di-pantura-
jawa-tengah/, diakses pada 09-08-2014 pukul 21:07. 
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mengakui batik merupakan salah satu warisan umat manusia yang dihasilkan asli 

dari bangsa Indonesia. Pengakuan serta penghargaan itu telah disampaikan secara 

resmi oleh United Nations Educational, Scientific and Culture Organization 

(UNESCO). Citra batik sendiri telah diakui dunia dan masyrakat internasional, 

mereka juga senang untuk memakai batik, bahkan Nelson Mandela yang 

merupakan seora ng tokoh terkemuka yang berasal dari Afrika Selatan kerap 

terlihat memakai batik asal Indonesia dalam berbagai kesempatan. Dan apa yang 

telah dilakukan oleh Nelson Mandela itu, ternyatamendapat respon yang sangat 

positif dari masyarakat Internasional. Dengan demikian secara tidak langsung 

nama batik asal Indonesia mulai terangkat pamornya di mata Internasional.  

Keberadaan HKI dalam hubungan antar manusia dan antar negara 

merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Keberadaannya senantiasa 

mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula dengan 

masyarakat bangsa indonesia, mau tidak mau harus bersinggungan dan terlibat 

langsung dengan masalah HKI. Secara umum HKI dapat terbagi menjadi dua 

kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri itu 

sendiri meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, 

rahasia dagang dan varietas tanaman. Dengan semakin berjalannya waktu, serta 

meningkatnya permintaan pasar akan produksi batik kontemporer dari Pekalongan 

dan semakin majunya ilmu teknologi, maka diperlukan upaya-upaya perlindungan 

terhadap batik kontemporer dari Kota Pekalongan khususnya dalam bidang Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI). 
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Untuk melindungi batik Indonesia, khususnya batik kontemporer di Kota 

Pekalongan perlu adanya sebuah peran serta dari pemerintah Kota Pekalongan 

maupun pusat untuk menerapkan HKI. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 

tentang Paten, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, 

dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dirasa masih 

belum cukup untuk memberikan perlindungan HKI terhadap batik kontemporer di 

Kota Pekalongan, selama ini pemerintah dianggap kurang memperhatikan hasil 

kesenian tradisional asli dari Indonesia seperti Reog asal Ponorogo yang sempat 

diklaim milik dari negera tetangga kita yaitu Malaysia. Tidak hanya Reog, bahkan 

batik yang merupakan hasil dari budaya asli Indonesia juga sempat diklaim oleh 

Malaysia, hal ini menunjukkan bahwa selama ini Pemerintah Indonesia kurang 

memberikan perlindungan terhadap hasil kebudayaan dari bangsanya sendiri. 

Pemerintah Kota  Pekalongan seharusnya lebih memperhatikan batik 

kontemporer yang berasal dari daerah mereka, selain dapat dijadikan sebagai 

simbol atau ciri khas bagi Kota Pekalongan, batik juga dapat menjadi penghasilan 

asli daerah yang membantu APBD dari Kota  Pekalongan. Sangat diperlukan 

sebuah aturan khusus atau Perda yang mengatur terhadap perlindungan batik 

kontemporer di Kota  Pekalongan.  

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka peneliti tertarik 

untuk mengambil judul: “PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BATIK 

KONTEMPORER DARI KOTA PEKALONGAN”. 

 

 



8 
 

 
 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diuraikan suatu 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perkembangan karya cipta batik kontemporer di Kota 

Pekalongan? 

2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan terhadap 

perlindungan karya cipta batik kontemporer di Kota Pekalongan? 

3. Bagaimana model perlindungan karya cipta batik kontemporer di Kota 

Pekalongan pada masa yang akan datang?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui perkembangan karya cipta batik kontemporer di Kota 

Pekalongan. 

2. Mengetahui perlindungan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan 

terhadap perlindungan karya cipta batik kontemporer di Kota Pekalongan.  

3. Mengetahui model perlindungan karya cipta batik kontemporer di Kota. 

Pekalongan pada masa yang akan datang.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Di dalam dunia riset penelitian, merupakan aplikasi ataupun penerapan 

metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangatlah ketat 

berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil dari penelitian yang telah 
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dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmu terkait 

(intersubjektif).7 

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi 

penulis sendiri maupun pihak lain yang turut memanfaatkan tulisan ini sebagai 

rujukan dalam menghadapi permasalahan yang sama, adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoristis  

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

wawasan dalam ilmu hukum terutama dibidang HakKekayaan 

Intelektual (HKI). 

b. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat P raktis 

a. Memberikan bahan masukan bagi penulis mengenai ruang lingkup yang 

dibahas dalam penelitian ini. 

b. Untuk lebih mengembangkan pengetahuan tentang 

HakKekayaanIntelektual(HKI). 

c. Bagi masyarakat sebagai tambahan dalam bidang ilmu hukum tentang  

HakKekayaanIntelektual (HKI) sesuai dengan atuaran atau undang-

undang yang berlaku.  

d. Bagi pengrajin batik kontemporer diharapkan dapat menambah wawasan 

tentang perlindungan HakKekayaanIntelektual (HKI) terhadap 

produkbatiknya. 

 
                                                                 
7Jonny Ibrahim, 2005, Teory dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya, 
hal. 26. 
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E. Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARYA CIPTA 

UNDANG-UNDANG 
HAK CIPTA NOMOR 

28 TAHUN 2014 

HAK KEKAYAAN 
INTELEKTUAL 

BATIK KONTEMPORER 
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F. Metode Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan metode adalah suatu 

tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang 

umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, 

sedangkan penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia unt uk 

memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. 8 

Setiap penelitian hukum tidak lepas dari metode. Metode penelitian adalah 

cara berfikir dengan menggunakan langkah-langkah sistematik dalam penelitian. 

Dalam melakukan penelitian ini agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti 

menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis, karena yang diteliti pada awalnya adalah data 

sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data 

primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.9 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu bentuk 

penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan fenomena -fenomena yang 

ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena 

itu bisa berupa bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, 

persamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lain.10 

                                                                 
8Soerjono Soekanto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta. Hal 10. 
9Ibid, Hal 6. 
10Adhana, 2013, Jenis Penelitian Deskriptif, http://ardhana12.Wordpress.Com, diakses pada 28-08-2-14 
pukul 16:26. 
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Pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak hanya ter batas hanya 

pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa untuk 

mengetahui dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai perlindugan 

HKI terhadap batik kontemporer dari Kota Pekalongan.  

3. Sumber Data  

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data 

primer dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari 

semua narasumber atau responden yang bersangkutan dalam penelitian 

ini.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan 

penelitian ini, berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data sekunder adalah 

untuk mendukung data primer. Data sekunder yang berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu: 

1) Undang-undang 

2) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian 

3) Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian 

4. Bahan Hukum Penelitian 

a. Studi  Kepustakaan 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, 

yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan  
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mempelajari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun  

bahan hukum sekunder. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan  

secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data  

primer, yang dilakukan dengan cara: 

1) Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan  

oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung  

terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti  dengan  

tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku  

manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam  

kenyataan dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap  

mengenai kehidupan sosial manusia dan salah satu aspek.  

Lokasi observasi itu sendiri akan dilakukan di Pasar Batik 

yang ada di Kota Pekalongan, Museum Batik Pekalongan dan di 

kantor DESPERINDAGKOP Kota Pekalongan disebabkan perihal 

yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini terdapat di 

tempat tersebut. 

2) Wawancara (interview) 

Wawancara adalah situasi peran antarpribadi bertatap-muka, 

ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-
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pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban 

yang relefan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. 11 

Ada beberapahal yang perlu 

disiapkansebelummelakukanwawancara:12 

1. Seleksiindividuuntukdiwawancara. 

2. Pendekatanterhadap orang yang telahdiseleksi. 

3. Pengembangansuasanalancardalamwawancara, 

sertausahauntukmenimbulkanpengertiandanbantuansepenuhnyad

ari orang yang diwawancara.  

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang berguna  

dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam  penelitian  

ini, peneliti melakukan wawancara la ngsung dengan pengusaha batik 

kontemporer, pedagang batik kontemporerdan pegawai 

DISPERINDAGKOP Kota Pekalongan serta pihak lain yang terkait 

dalam penelitian ini.  

5. Teknik  Analisis  Data  

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah  

dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu suatu  pembahasan 

yang dilakukan dengan memadukan antara penelitian kepustakaan dan 

penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer 

yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh atau metode 

analisis. 

                                                                 
11Amirudin, 2012, PengantarMetodePenelitianHukum , RajawaliPers, Jakarta, hal. 82. 
12Ibid,Hal 83.  
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Cara pengolahan data yang dilakukan dengan menggabungkan  

metode wawancara dan studi pustaka dengan pera turan perundang-undangan 

(hukum positif) kemudian diambil suatu kesimpulan sesuai dengan 

permasalahan dalam skripsi. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Dalam skripsi ini penulis membagi sistematika penulisan dalam 4(empat) 

bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab sehingga antara bab per bab 

mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk memberi 

gambaran secara garis besarnya mengenai penyusunan penulisan hukum, maka 

penulis sertakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

Bab I adalah Pendahulaun, berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode 

Penelitian dan Sistematika Penulisan.  

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis menguraikan Pengertian karya 

cipta, Ruang lingkup karya cipta, Sumber hukum karya cipta, Pendaftaran karya 

Cipta, Pengertian batik, Pengertian batik kontemporer, Macam-macam batik dan 

batik kontemporer di Kota Pekalongan, Proses pembuatan batik kontemporer, 

Sejarah batik dan batik kontemporer di Kota Pekalongan, Arti nama Pekalongan, 

Letak Kota Pekalongan, Sejarah Kota Pekalongan, Ciri khas Kota Pekalongan.  

Bab III adalah hasil dan pembahasan, yang akan menguraikan mengenai 

Perkembangan karya cipta batik kontemporer di Kota Pekalongan, Kebijakan 

Pemerintah Kota Pekalongan terhadap pe rlindungan karya cipta batik 
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kontemporer, Model Perlindungan karya cipta batik kontemporer di Kota 

Pekalongan pada masa yang akan datang. 

Bab IV adalah Penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil 

penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.  

 


