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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan 

nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, 

adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual dalam era demokrasi 

ekonomi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945.Pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan 

tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk 

seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang 

menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. 

Pembangunan nasional bangsa Indonesia ini selain didukung oleh 

sumber kekayaan alam yang berlimpah juga didukung oleh penduduk yang 

besar jumlahnya, sebagai sumb er daya manusia yang potensial dan produktif. 

Sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat besar dalam 

pembangunan nasional, karena dengan adanya sejumlah penduduk yang 

berkualitas dan berusia produktif dapat meningkatkan produk-produk dalam 

negeri sebagai perwujudan pembangunan nasional. Sehingga dalam 

pembangunan nasional tidak lepas dari masalah ketenagakerjaan. Hal ini 

sesuai dengan arah kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa 

pelaksanaan pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya 

manus ia untuk pembangunan. Maka meskipun pembangunan ekonomi 
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menduduki tempat tertinggi dalam pembangunan dewasa ini dan didalam 

jangka panjang, unsur manusia, unsur sosial budaya dan unsur-unsur lainya 

mendapat perhatian yang seimbang pula. Disini Nampak sekali faktor manusia 

sebagai modal tenaga kerja merupakan faktor yang teramat penting bagi suatu 

industri untuk mewujudkan pembangunan nasional. Dalam penyediaan tenaga 

kerja untuk mengisi lapangan kerja yang ada itu dibutuhkan tenaga kerja yang 

potensial, yang memiliki kecakapan, keahlian, dan ketrampilan yang memadai 

dan sesuai dengan kebutuhan dalam pembangunan. Selanjutnya perlu adanya 

peningkatan tenaga kerja untuk menjamin proses produksi tetap berjalan 

dengan baik dan lancar.    

Sekarang ini pemerintah sebagai pemegang pengendali perekonomian 

negara kita dalam kebijaksanaan tenaga kerjanya tidak hanya terfokus pada 

penyaluran dan penempatan tenaga kerja, pembinaan, keterampilan tenaga 

kerja tetapi harus lebih menekankan pada sistem perlindungan tenaga 

kerjanya. Hal ini menuntut pemerintah berperan aktif untuk mengawasi 

perusahaan-perusahaan yang ada itu apakah sudah memberikan upah yang 

memadai (sesuai UMR), pengadaan syarat-syarat kerja, kondisi kerja, jaminan 

sosial serta tunjangan-tunjangan kesejahteraan lainya pada karyawanya. 

Tujuan perlindungan tenaga kerja ini adalah untuk menjamin dan melindungi 

tenaga kerja dari kesewenang-wenangan pengusaha yang mengeksploitasi 

tenaga kerjanya semaksimal mungkin tanpa memperhatikan keselamatan dan 

kesejahteraan pekerjanya.  
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Dibidang keselamatan kerja diperlukan adanya kesadaran dari pihak 

pengusaha untuk memperhatikan kesehatan kerja dan keamanan kerja untuk 

menghindari dan menekan jumlah kecelakaan kerja yang terjadi. Dibidang 

kesejahteraan tenaga kerja, pengusaha berkewajiban memberikan upah sesuai 

dengan UMR yang berlaku, pemberian bantuan-bantuan/tunjangan–tunjangan 

bagi karyawan yang sakit/hamil, tunjangan kematian, tunjangan hari tua dan 

lain sebagainya. Sehingga pekerja merasa hidupnya terjamin oleh perusahaan 

tempatnya kerja yang tentunya hal tersebut akan semakin meningkatkan gairah 

kerja, meningkatkan produktifitas perusahaan dan ketenangan serta stabilitas 

perusahaan itu sendiri. 

Peranan pemerintah yang sangat besar dalam perlindungan tenaga 

kerja ini nampak dalam pelaksanaan jaminan sosial, yaitu melalui suatu 

pertanggung jawaban atau asuransi sosial. Menurut Imam Soepomo , SH, 

Jaminan sos ial adalah :  

Pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh di luar 

kesalahanya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian 

pendapatan (income security) dalam hal buruh kehilangan upahnya 

karena alasan diluar kehendaknya1  

Pertanggungan sosial yang dilaksanakan pemerintah ini sudah dikenal 

oleh banyak negara. Yang pada pokoknya pertanggungan ini mempunyai ciri 

khas sebagai berikut : 

1. Yang menyelenggarakan pertanggungan itu biasanya adalah pemerintah.  

                                                 
1 (Imam Soepomo, SH, Pengantar Hukum Perburuhan,cet.Ke 7 , Djambatan , Jakarta , 1985, hal. 
136). 
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2. Sifat hubungan hukum pertanggungan itu adalah wajib. 

3. Jumlah ganti rugi telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah 

4. Tujuan pemerintah adalah jaminan sosial melalui transfer of risk,2  

Pada tanggal 17 Februar y 1992 telah disahkankan Undang-Undang 

no.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, karena dirasa 

program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) yang berdasarkan Peraturan 

Pemerintah N0.33 Tahun 1977 tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, 

dan mengenai pengelolaanya tetap diserahkan pada PT.ASTEK 

 

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tersebut dapat kita ketahui 

program-program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakannya. 

Adapun program-program tersebut antara lain meliputi : 

a. Jaminan Kecelakaan Kerja 

b. Jaminan Kematian 

c. Jaminan Hari Tua  

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Adapun yang menjadi tujuan diselenggarakanya Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja adalah untuk memberikan ketenangan kerja, meningkatkan 

disiplin, dan produktifitas tenaga kerja. Program ini memberikan perlindungan 

bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja 

                                                 
2EMMY PANGARIBUAN SIMANJUNTAK, Peranan Pertanggungan Dalam Usaha Memberikan 
Jaminan Sosial,Yogyakarta,1980,hal.21). 
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maupun di luar hubungan kerja, melalui program Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja. 

Dalam hal ini menurut pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.14 

Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 

perusahaan–perusahaan yang diwajibkan untuk mengikuti program Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja adalah perusahaan-perusahaan yang mengerjakan lebih 

dari 10 orang karyawannya atau membayar upah seluruh karyawanya lebih 

dari Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sebulan. Perusahaan-perusahaan 

tersebut yang didirikan menurut PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) 

dan PMA (Penanaman Modal Asing) serta Perum (Perusahaan Umum), 

Persero (Perusahaan Perseroan) dan perusahaan milik negara yang didirikan 

berdasarkan Undang-Undang tersendiri.  

Pada kenyataanya tidak semua perusahaan yang memenuhi criteria 

seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 14 

Tahun 1993 tersebut, memasukan tenaga kerjanya dalam program Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja. Sebagai contoh adalah di daerah Batang, yaitu Helmi Bin 

Soleh seorang Direktur PT. cipta manunggal yang dituntut 3 bulan penjara 

oleh jaksa penuntut umum pengadilan negeri batang karena dia tidak mengikut 

sertakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ke PT. ASTEK untuk 600 

orang karyawanya.3 

Dalam hal ini penulis memilih perusahaan swasta yang berbentuk PT 

(Perseroan Terbatas) yang berada diwilayah Kotamadya Surakarta. Dimana 

                                                 
3 Suara Merdeka, Hal.V, Rabu, 8 Februari 2008 
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PT yang penulis ambil sebagai obyek penelitian adalah PT.BENTOEL 

PRIMA CABANG SOLO sebagai perusahaan besar yang sudah cukup lama 

dikenal oleh masyarakat sejak dulu, khususnya oleh masyarakat Surakarta Dan 

Sekitarnya. Selain itu PT tersebut memiliki tenaga kerja yang ratusan 

jumlahnya dan membayar upah seluruh tenaga kerjanya lebih dari 

Rp.1.000.000,00. Sehingga  hal tersebut menurut pasal 2 ayat 3 Peraturan 

Pemerintah No. 14 Tahun 1993 sudah mewajibkan PT.BENTOEL PRIMA 

CABANG SOLO untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya ke dalam Program 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang menarik dalam program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja ini adalah mengenai prosedur pelaksanaanya dari masing-

masing program Jamsostek yang ada. Dan ternyata PT. BENTOEL PRIMA 

CABANG SOLO telah memenuhi kewajiban tersebut untuk memasukan 

tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dan hal yang 

menarik dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini adalah mengenai prosedur 

pelaksanaanya dari masing- masing program Jamsostek yang ada, manfaat-

manfaat yang diperoleh baik bagi pengusaha maupun tenaga kerjanya dalam 

pelaksanaan ja msostek, hambatan-hambatan yang timbul serta cara 

pemecahan permasalahanya. 

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas maka dalam penulisan skripsi ini, 

penulis mengambil judul : PELAKSANAAN JAMSOSTEK PADA PT. 

BENTOEL PRIMA CABANG SOLO. 
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B. Pembatasan Masalah 

Dalam suatu penelitian itu pasti berdasarkan pada suatu masalah yang 

menarik untuk diteliti. Oleh karena itu supaya penelitian ini tidak 

menyompang dari pokok permasalahanya dan agar penelitian ini lebih 

mendalam. Maka penulis membatasi permasalahan, ruang lingkup dan 

penyelesaianya sebagai berikut, yaitu bagaimana pelaksanaan Program 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT. BENTOEL PRI MA CABANG SOLO 

setelah keluarnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1992. 

 

C. Perumusan Masalah  

Agar dapat diketahui hal-hal yang akan dibahas dan untuk memberikan 

kejelasan arah penelitian yang sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka 

perlu disusun suatu perumusan masalah. Adapun permasalahan yang akan 

dibahas dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan Jamsostek  di PT. BENTOEL PRIMA CABANG 

SOLO ? 

2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan jamsostek dan 

bagaimana cara penyelesaianya ? 

  

D. Tujuan penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan Jamsostek di PT. BENTOEL PRIMA 

CABANG SOLO 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang timbul dalam 

pelaksanaan Jamsostek dan bagaimana cara penyele saianya. 

 

E. Kegunaan penelitian  

  Tinggi rendahya nilai dari suatu penelitian selain ditentuka oleh 

metode penelitianya juga ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat 

diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Dalam hal ini yang menjadi manfaat 

atau kegunaan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan teoritis  

a.  Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh di 

bangku perkuliahan dan membandingkanya dengan praktek praktek 

dilapangan.  

b.  Untuk melatih diri dalam suatu karangan ilmiah.  

c. Untuk memberikan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum, 

khususnya hukum perdata. 

2. Kegunaan praktis 

 Untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, terutama masyarakat umum yang belum mengetahui 

tentang adanya program Jamsostek. 
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F. Metode Penelitian 

Penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, 

mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan 

secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan 

metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai 

dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku ilmiah untuk suatu karya 

ilmiah. Pelajaran yang memperbincangan metode-metode ilmiah untuk 

penelitian disebut metodologi research4  

Adapun metode atau teknis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

Deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan 

lengkap mengenai obyek yang menjadi permasalahan. Adapun yang 

dimaksud dengan metode penelitian Diskriptif adalah : 

Suatu cara untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau 

gejala -gejala lainya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-

hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau didalam 

kerangka menyusun teori-teori tersebut5  

                                                 
4 SUTRISNO HADI, Metodologi Research I , cet.XVII, Yayasan penerbit fakultas Psikologi UGM, 
Yogyakarta, 1985, hal.4). 
5 (Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, Hal. 10 ). 
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2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis adalah 

mengadakan pendekatan dari objek yang akan diteliti, maka prinsip-

prinsip dari asas-asas hukumlah yang digunakan, khususnya hukum 

perdata. Penelitian sosiologis adalah membandingkan antara peraturan dan 

kenyataan hukum dilihat dari segi social. Penelitian yuridis sosiologis 

adalah suatu penelitian yang melihat dari aspek hukum positif juga melihat 

pada penerapan dan pelaksanaannya dilapangan. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di PT. 

BENTOEL PRIMA SOLO dengan pertimbangan bahwa PT tersebut telah 

cukup lama menjadi anggota program Jamsostek di Persero ASTEK dan 

juga karena keberadaan PT tersebut masih dalam wilayah Kotamadya 

Surakarta sehingga lebih mempermudah penulis untuk memperoleh data – 

data yang diperlukan.   

4. Populasi, Sampel, Teknik Sampling 

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai 

karakteristik yang sama. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah pengusaha dan tenaga kerja yang ada pada PT. BENTOEL PRIMA 

CABANG SOLO yang terlibat dalam pelaksanaan Jamsostek. 

Ada kesulitan apabila penulis melakukan penelitian terhadap 

seluruh populasi yang ada, oleh karena itu dapat dilaksanakan lebih mudah 
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apabila diambil sampel dari populasi yang ada. Adapun pengertian sampel 

adalah bagian dari obyek populasi yang dijadikan penelitian.  

Teknik penarikan sampel (teknik sampling) yang digunakan adalah 

purphosive sampling. Purphosive sampling merupakan pengambilan 

sampel tidak secara acak, tetapi suatu cara pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini yang 

dapat dijadikan sampel adalah kepala personalia dan ketua SPSI yang ada 

di PT. BENTOEL PRIMA CABANG SOLO yang berhubungan dengan 

masalah pelaksanaan Jamsostek.  

5. Jenis Data  

a. Data Primer. 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dilapangan dari pihak yang ada hubungannya dengan pelaksanaan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT. BENTOEL PRIMA CABANG 

SOLO di Surakarta. 

b. Data Sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan 

kepustakaan. Dalam hal ini diperoleh dari beberapa literatur atau 

dokumen-dokumen resmi, hasil–hasil penelitian, peraturan perundang-

undangan serta buku–buku ilmiah6   

 

 

                                                 
6 RONNY HANINTIJO SOEMITRI, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 
Indonesia, jakarta,1988,Hal.52 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan pada 

pokoknya dengan 2 cara, yaitu :  

a. Studi Kepustakaan ( Librari Research) 

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca 

dan mempelajari literatur-literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan maslah 

pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

b. Studi Lapangan (field Research) 

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan terjun 

langsung dilapangan untuk mengamati dan mempelajari obyek 

masalah yang diteliti. Adapun teknik ini ditempuh dengan cara :  

1. Wawancara (interview) 

Yaitu suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan 

data melalui tanya jawab secara lisan dan langsung kepada 

pihak yang berwenang yang mempunyai hubungan langsung 

dengan obyek penelitian. Interview yang dilakukan penulis 

adalah dengan cara wawancara bebas terpimpin. Dimana dalam 

cara ini digunakan daftar pertanyaan yang akan dijawab secara 

lisan oleh responden untuk mendapatkan jawaban yang akurat 

dan sistematis  

2. Observasi (pengamatan)  
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Adalah suatu proses untuk mengadakan penjagaan tentang 

perilakuan manusia atau sekelompok manusia sebagaimana 

terjadi dalam kenyataan, kemudian deskripsi lengkap tentang 

kehidupan sosial. Dalam hal ini penulis mengadakan 

pengamatan secara langsung terutama yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti.  

Menurut Lincoln dan Goba menyatakan bahwa maksud 

mengadakan wawancara adalah untuk mengkontrusikan mengenai 

orang, kejadian, organisasi, perasaan, motifasi, tuntutan kepedulian, 

dan lain-lain kebulatan, merekontruksikan kebulatan-kebulatan 

demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-

kebulatan itu sebagaimana yang telah diharapkan untuk dialami pada 

masa yang akan datang7  

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu uraian cara-cara analisa, yaitu 

suatu kegiatan yang mana suatu data yang kita peroleh diedit terlebih 

dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisa yang 

sifatnya kualitatif. Analisa kualitatif ini untuk menghasilkan data 

deskriptif yang merupakan kata-kata tulisan dan uraian-uraian dari orang 

lain dan perilaku yang diamati.8 

 

                                                 
7 (LEXI J.MOLEONG,  Metodologi Penelitian Kualitatif, penerbit PT. Remaja Rosdakarya, 
Bandung, 1990, Hal.135). 
8 MARIA S.W. SUMARJONO, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta, 1989, hal.16 
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Dengan menggunakan metode kualitatif bagi seorang peneliti 

khususnya, bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang 

ditelitinya9. Karena data yang dikumpulkan adalah data kualitatif maka 

teknik analisa datanya menggunakan model analisa kualitatif interaktif. 

Dimana tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data serta penarikan 

kesimpulan (verifikasi) dapat dilakukan dengan cara aktifitasnya yang 

berbentuk interaksi antara komponen dan proses pengumpulan data 

sebagai proses siklus, sehingga data yang terkumpul akan benar–benar 

mewakili dan sesuai dengan permasalaha n yang diteliti. 

Adapun skema cara kerja analisa data tersebut dapat kita 

gambarkan sebagai berikut:10 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dalam teknik analisa data ini setelah data terkumpul selanjutnya bisa kita 

kemukakan dalam sajian data ataupun dengan langkah mengolah data ( 

mereduksi data ) tersebut untuk mengklasifikasikan data-data yang perlu 
                                                 
9 SOERJONO SOEKAMTO, Op.Cit, HAL. 32 
10 HB. SUTOPO, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1980, HAL. 
32 
 

       Pengumpulan Data 

Penarikan Kesimpulan 
(Verifikasi) 

          Reduksi Data             Sajian Data 
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dipakai dan data - data yang akan dibuang kemudian data-data tersebut baru 

disajikan. Tetapi bisa juga setelah data-data disajikan baru kemudian dired uksi 

dengan menghapuskan data-data yang tidak dipakai. Setelah melalui tahap 

reduksi data maupun sajian data barulah dapat ditarik kesimpulan ( Verifikasi 

). Tetapi bila dalam penarikan kesimpulan ini dirasa masih ada data-data yang 

kurang maka kita bisa kembali ketahap awal dari pengumpulan data untuk 

mencari data-data yang kurang.  

G. Sistematika Skipsi 

Dalam penulisan penelitian yang berjudul : PELAKSANAAN 

JAMSOSTEK PADA PT. BENTOEL PRIMA CABANG SOLO ini. penulis 

akan menggunakan sistematika skripsi sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang masalah 

B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Kegunaan Penelitian 

F. Metode penelitian 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Asuransi 

1. Pengertian Asuransi Pada Umumnya 

2. Pengertian Asuransi Sosial 

3. Bentuk-Bentuk Asuransi Sosial 
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B. Hubungan Kerja 

1. Perjanjian Kerja 

2. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Hubungan 

Ketenagakerjaan 

C. Hukum Ketenagakerjaan 

1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan 

2. Sumber Hukum Ketenagakerjaan 

D. Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

1. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

2. Dasar Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

3. Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

5. Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja  

E. Kesehatan Kerja dan Keselamatan Kerja 

BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Sejarah PT.BENTOEL PRIMA CABANG SOLO. 

B. Pelaksanaan Program-program Jamsostek di PT. BENTOEL 

PRIMA CABANG SOLO. 

C. Hambatan-hambatan yang timbul dan Penyelesaianya. 

 

BAB IV:  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran-saran 
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