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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini seiring dengan perkembangan teknologi, manusia semakin dimudahkan 

dalam segala aspek kehidupan. Kemajuan zaman yang terjadi sekarang juga sangat 

mempengaruhi perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat. Perkembangan sektor 

perdagangan sangat mempengaruhi beberapa aspek termasuk dalam jual beli. Seperti 

mudahnya perdagangan secara online dan memanfaatkan segala potensi bisnis secara 

online. Namun di tengah perkembangan perekonomian sekarang, banyak juga yang masih 

mempertahankan sistem yang sudah ada sebelumnya dengan berbagai alasan.   

Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan 

satu sama lain dalam kehidupan ini. Dalam pemenuhan kebutuhan, manusia melakukan 

aktivitas jual beli antara satu sam lain yang disebut dengan mu’amalah. Jual beli merupakan 

akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan 

kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk 

mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang manusia tidak mampu untuk 

memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan danberhubungan 

dengan orang lain sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli
1
. 

Demi mendapatkan keuntungan dalam jual beli, para pengusaha berusaha keras 

memutar otak agar bisnis mereka tetap berjalan ditengah ketatnyapersaingan. Namun jika di 

                                                             
1 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Mu’amalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69. 
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kemajuan zaman ini tidak dilandasi dengan ilmu agama dalam setiap individu maka yang 

terjadi sifat manusia menjadi tamak, serakah, egois dan melakukan hal yang tidak 

diperbolehkan dalam agama demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Rasa yang tidak 

puas dan serakah untuk memiliki keuntungandan memperbanyak harta yang bersifat 

duniawi. Sebagaimana kita ketahui masyarakat berbisnis semata-mata hanya untuk mencari 

keuntungan dan kebutuhan hidupnya, tanpa memikirkan tentang surga dan neraka. Dalam 

bidang bisnis dan perdagangan masyarakat kita tidak terbiasa berfikir bahwa bisnis sebagai 

lahan ibadah. 

Secara institusional sebagian masyarakat kita telah terbiasa bahkan seolah berpahala 

di akhirat. Kegiatan bisnis hanyalah kegiatan duniawi saja tidak korelasi dan konsekuensi 

kehidupan di akhirat. Kondisi ini memang sejak lama terkondisikan karena dijajah oleh 

kaum sekuler, baik secara politik maupun ekonomi
2
. Sistem syariah sendiri sangat berperan 

dalam menghindari berbagai penyimpangan dalam bisnis.  

Dalam bisnis syariah, pengertian keuntungan tentu bukan semata-mata berhenti 

pada tataran materil, melainkan sampai pada usaha bagaimana mendapatkan keridhaan 

Allah ketika menjalankan bisnis. Pemikiran ini mengacu dalam bisnis al-Quran yang tidak 

hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat materil, tetapi justru kebanyakan mengarah pada 

nilai-nilai immaterial
3
. 

Dalam dunia bisnis, jual beli seharusnya menjadi sarana manusia untuk saling 

menolong dalam pemenuhan kebutuhan dan saling membutuhkan satusama lain. Maka dari 

                                                             
2 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana,2002), hlm. 123. 
3 Burhanudin S, Hukum Bisnis Islam, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), hlm. 2. 
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itu dalam memenuhi kebutuhannya, manusia pasti melakukan transaksi ekonomi. Islam 

mengatur dengan tegas pelarangan praktik kecurangan, ketidakjujuran, riba, penipuan yang 

merugikan orang lain dalam perdagangan dan jual beli. Walaupun begitu masih banyak 

masyarakat yang mengindahkan larangan tersebut atau bahkan mereka kurang memahami 

tentang larangan tersebut. Disinilah Islam mengatur kehidupan manusia salah satunya 

dalam hal muamalah. Dalam surat al Baqarah:275 tentang kegiatan muamalah Allah Swt 

berfirman: 

وا... به َم الرِّ ُ اۡلَبۡيَع َوَحرَّ
ه

 َواََحلَّ ّللٰا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” 

Ayat tersebut menjelaskan jual-beli halal sesuai dengan syariat dan menolak riba 

(haram). Batasan riba yang diharamkan oleh Al-Quran itu sebenarnya tidak memerlukan 

penjelasan yang rumit. Karena, tidak mungkin Allah memngharamkan sesuatu bagi 

manusia, apalagi mengancam pelakunya dengan siksa yang paling pedih, sementara bagi 

mereka tidak jelasapa yang dilarang itu
4
. Maka dari itu agama mengatur manusia dengan 

teraturnya muamalah agar kehidupan manusia terjalin dengan sebaik-baiknya tanpa ada 

pihak yang dirugikan. 

Sungguh disayangkan pada saat ini banyak dari oknum pelaku usaha yang tak 

mengindahkan syariat-syariat muamalah yang sudah diatur agama. Hal itu merupakan 

dampak dari kemajuan zaman, dimana mereka hanya mementingkan keuntungan yang 

besar tanpa memikirkan halal atau haram. Sehingga banyak sekali sistem jual beli yang 

                                                             
4 Yusuf Al-Qardhawi, Bunga Bank Haram, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), hlm 59. 
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haram dan sistem jual beli yang belum jelas (gharar) ditengah-tengah masyarakat saat ini. 

Gharar berasal dari bahasa arab yang berarti risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta 

ke jurang kebinasaan. Menurut para ahli fiqh, ghararberarti: jual beli yang tidak jelas 

kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya dengan: jual-beli yang kosekuensinya 

antara ada dan tidak
5
. Dari uraian di atas, jual beli gharar merupakan sistem jualbeli yang 

tidak jelas kesudahannya (belum pasti), dimanan dapat beresiko merugikan hanya salah 

satu pihak atau bahkan dua belah pihak. 

Rasulullah Saw telah mengajarkan tentang rukun, syarat, maupun jual beli yang di 

perbolehkan dan yang tidak. Jual beli dikatakan sah secara syariah apabila memenuhi syarat 

yaitu barangnya suci (bukan barang haram), punya manfaat, dimiliki oleh penjualnya, bisa 

diserahterimakan, dan diketahui keadaannya. Maka dari itu jual beli yang tidak memenuhi 

syarat dan rukun tersebut bisa dikatakan tidak sah. 

Sejalan dengan perkembangan zaman saat ini,banyak sekali sesuatu yang 

diperjualbelikan. Tepatnya di Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan 

Jawa Timur. Desa ini merupakan salah satu sentra jeruk khas Magetan yang di sebut 

dengan jeruk pamelo. Jeruk pamelo merupakan jenis jeruk berukuran besar dimana 

merupakan salah satu ikon wisata Kabupaten Magetan. Magetan merupakan sentra jeruk 

pamelo sehingga perkebunan jeruk sangat banyak. Setiap panen satu pohon jeruk dapat 

menghasilkan 150-200 jeruk pamelo bahkan bisa lebih. Maka dari itu, saat musim panen 

banyak sekali jeruk pamelo dipasaran. Hal tersebut menyebabkan petani jeruk pamelo 

khawatir jika jeruk mereka tidak laku atau sudah busuk sebelum dijual belikan. Para petani 

                                                             
5 ErwandiTarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2019), hlm. 243. 
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kurang bisa mengerti bagaimana memasarkan jeruk pamelo tersebut dikarenakan kurang 

paham dalam memasarkannya. Kalaupun mereka menjual jeruk pamelo itu sendiri dengan 

cara ecer, dapat beresiko lamanya perputaran modal mereka. Maka dari itu mereka mencari 

aman dengan cara menjual jeruk tersebut terlebih dahulu kepada tengkulak saat jeruk belum 

siap panen. Sistem jual beli ini jika digambarkan, tengkulak (pembeli jeruk pamelo) 

terlebih dahulu menghitung dengan cara mengira-ngira jumlah jeruk saat jeruk masih 

belum siap panen. Ketika sudah sepakat antara petani dan tengkulak terkait dengan harga 

jeruk maka tengkulak akan memberikan uang kepada petani. Jeruk akan dipanen ketika 

jeruk pamelo tersebut sudah matang. Sehingga muncul tanda tanya besar dari latar belakang 

di atas, bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli jeruk pamelo 

seperti itu.Maka dari itu, peneliti tertarik mengkaji sebuah kasus jual belijeruk pamelo 

dengan sistem tersebut yang mana sering dilakukan masyarakat Desa Bandar Kecamatan 

Sukomoro Kabupaten Magetan dimana jeruk pamelo yang diperjualbelikan tersebut belum 

pasti kelanjutannya. 

Berdasar penjelasan diatas, maka penulis akan membahas dengan judul skripsi: 

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JERUK 

PAMELO (STUDI KASUS DI DESA BANDAR, KECAMATAN SUKOMORO, 

KABUPATEN MAGETAN)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik jual beli jeruk pamelo di Desa Bandar Kecamatan Sukomoro 

Kabupaten Magetan? 
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2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli jeruk pamelo di 

Desa Bandar Kecamatan Sukomor Kabupaten Magetan? 

C. Tujuan Penelitian 

Segala perbuatan tentunya memiliki maksud dan tujuan, termasuk dengan 

penelitian ini juga pasti memiliki tujuan. Berdasarkan dari rumusan masalah 

tersebut, maka tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui praktik jual beli jeruk pamelo di Desa Bandar Kecamatan 

Sukomoro Kabupaten Magetan. 

2. Untuk mengkaji dan menganalisis pandangan hukum islam terhadap praktik jual 

beli jeruk pamelo di Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan dan acuan bagi 

penelitian berikutnya. Selain itu juga diharapkan dapat menunjang 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pembahasan mu’amalah jual 

beli. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan bagi 

masyarakat luar dalam pemahaman hukum islam khususnya praktik jual beli di 

Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Dapat menjadi 

masukan posiitif bagi pihak penjual dan pembeli agar benar-benar bisa 

bermanfaat pada masyarakat terutama dalam bidang jual beli. 
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E. Kajian Pustaka 

Banyak penelitian skripsi dan jurnal tentang jual beli, maka dari itu peneliti 

menelaah dari penelitian dengan topik yang memiliki kesamaan dan memberi 

tinjauan mengenai apa yang telah di bahas oleh peneliti terdahulu. Peneliti telah 

menemukan beberapa pustaka terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi, 

yaitu: 

Skripsi karya Ahmad Ridwan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Jual beli Durian Dengan Sistem Ijon Di Desa Karang Bayan Kecamatan 

Lingsar Lombok Barat”. Latar belakang membahas tentang manusia saling 

membutuhkan satu sama lain. Termasuk saling membutuhkan dalam keperluan 

kehidupan seperti jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam. Kebutuhan yang biasa 

di sebut dengan dhoruri, yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, 

sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan seperti halnya dengan jual beli. 

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia
6
. Akan tetapi 

sifat tamak pada manusia menyebabkan manusia mementingkan diri sendiri. Oleh 

sebab itu agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya tentang muamalah. 

Penelitian Ahmad Ridwan ini berfokus mengkaji tentang akad jual beli ijon yang 

sering terjadi di desa karang bayan dimana masyarakat melakukan jual beli gharar 

(belum pasti). Dimana dalam praktik jual beli memungkinkan bahwa salah satu 

pihak ataupun kedua belah pihak dapat mengalami kerugian dari akad ijon yang 

dilakukan. Adapun yang membedakan penelitian karya Ahmad Ridwan dengan 

                                                             
6 Ahmad Ridwan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Jual Beli Durian Dengan Sistem Ijon Di Desa 
Karang Bayang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok”, Skripsi, Jurusan Muamalah, IAIN Mataram, 2017. 
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penelitian ini, dilihat dari rumusan masalah. Penelitian karya Ahmad Ridwan 

berfokus pada sistem jual belin durian yaitu sistem ijon. Sehingga dalam penelitian 

Ahmad Ridwan ini berfokus membahas sistem jual beli yang sudah di ketahui yaitu 

ijon. Sedangkan rumusan masalah penelitian ini berfokus menganalisabagaimana 

sistem jual beli jeruk pamelo berdasarkan tinjauan hukum Islam. Bagaimana sistem 

jual beli dengan cara yang dilakukan masyarakat desa bandar menurut Islam haram 

atau halal.Dimana sistem jual beli jeruk pamelo yang telah di jelaskan pada latar 

belakang sudah sering dilakukan dan menjadi kebiasaan masyarakat desa Bandar 

Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan (Al˗’Adatu Muhakkamah). Persamaan 

penelitiaan karya Ridwan dan penelitian ini yaitu jual beli buah yang belum tentu 

barangnya atau belum jelas kelanjutannya. 

Skripsi karya Liana Ratmika judul “Jual Beli Duku Dengan Sistem Ijon 

Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Klagon Wetan Matesih 

Karanganyar)”.Penelitian ini berfokus kepada masalah jual beli ijon masih hijau di 

pohon yang dilakukan masyarakat desa klagon wetan.  Dimana belum jelasnya hasil 

panennya yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Perbedaan penelitian 

karya Liana Ratmika dengan penelitian ini adalah dalam rumusan masalah. Karya 

Liana Ratmika berfokus pada jual beli buah duku secara ijon ditinjau dalam etika 

bisnis islam. Lebih mengacu bagaiman sistem jual beli duku secara ijon menurut 

etika Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem jual beli jeruk 

menurut tinjauan Hukum Islam. Bagaimana sistem jual beli jeruk pamelo menurut 

hukum Islam. Penelitian ini dengan penelitian karya Liana Ratmika memiliki 
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persamaan yaitu benda atau barang yang di jual belikan belum pasti keadaannya dan 

kualitasnya.  

Skripsi karya Siti Evi Qurrota A’yuni, “Jual Beli Buah Mangga Dengan 

Cara Ijon Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ngepung 

Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk)”.. Dalam latar belakang penelitian 

karya Siti Qurrota membahas tentang boleh tidaknya jual beli ijon menurut perdata 

dan juga menurut Islam. Menurut Hukum Perdata menjual buah dengan sistem ijon 

boleh saja dan sah, sedangkan menurut Hukum Islam jual beli beli dengan sistem 

ijon tidak boleh (bathil) bisa mengalami kerugian karena buah tersebut masih di 

pohon tetapi orang yang mempunyai pohon yang buahnya mau dibeli tersebut sudah 

diberi uang, sedangkan buah tersebut masih kecil belum siap panen
7
.Perbedaan 

penelitian Siti Qurrota membahas tentang jual beli buah mangga dengan cara ijon 

menurut tinjauan hukum Islam dan hukum Perdata. Sementara penelitian ini 

membahas tentang jual beli jeruk pamelo di tinjau dari Hukum Islam saja. 

Persamaan penelitian karya Qurrota dengan penelitian ini yaitu barang yang di 

perjualbelikan belum jelasbarangnya. 

F. Metode Penelitian 

Peneliti akan menggunakan metode penelitian sesuai dengan karakter 

penelitian agar menghasilkan penelitian yang baik dan sesuai dan tentunya dapat di 

                                                             
7 Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani ress, 
2003). Hlm 51. 
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pertanggungjawabkan. Maka maka dari iru berikut adalah metode dalam melakukan 

skripsi: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)secara sistematis 

dengan pengumpulan data atau informasi serta pengamatan yang bersumber dari 

lapangan sesuai denga keadaan sesungguhnya. Peneliti melakukan wawancara 

dengan penjual pembeli serta mencari data berkaitan tentang jual beli jeruk 

pamelo yang terjadi di masyarakat. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Suatu penelitian 

kualitatif memperdalam dari suatu fenomena atau lingkungan sosial yang terdiri 

atas pelaku, kejadian tempat dan waktu. Mengapa peneliti memilih kualitatif 

dikarenakan permasalahan terjadi di masyarakat dimana yang akan di teliti 

adalah proses interaksi dan transaksi pebisnis dan pelaku. Selain itudengan 

kualitatif peneliti ingin mengetahui secara langsung di lapangan mengenai 

praktik jual beli ijon di desa bandar sukomoro magetan. 

3. Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

pihak yang bersangkutan. Maka data primer data yang didapatkan atau 

diperoleh dari hasil wawancara secara langsung pada pihak yang terkait 

atau narasumber yang akan diambil datanya untuk mendapatkan 
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informasi akurat dan sesuai dengan penelitian ini. Pencatatan sumber 

data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil 

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya
8
. Dalam 

penelitian ini, narasumber atau sumber data yang dimaksud adalah pihak 

yang melakukan transaksi jual beli yaitu penjual (pemilik jeruk) dan 

pembeli (tengkulak) di Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten 

Magetan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

melainkan dari pihak yang lain. Data yang dimaksud berhubungan 

dengan perjanjian atau akad. Data yang diperolehpun berasal dari 

catatan, dokumen, buku dan dari peneliti sebelumnya yang sesuai 

dengan tema penelitian yaitu tentang jual beli sistem ijon. 

4. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana diadakannya penelitian. Lokasi yang 

dijadikan penelitian penulis adalah Desa Bandar Kecamatan Sukomoro 

Kabupaten Magetan. Alasannya karena tempat suatu permasalahan yang di teliti 

adalah di desa bandar dimana di sana terjadi praktik jual beli jeruk pamelo 

secara ijon yang dilakukan masyarakat setempat. 

5. Metode Pengumpulan Data  

a. Wawancara  

                                                             
8 Syaifudin Azwar, Metode Peneliti, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar cet V, 2004), hlm. 14. 
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Wawancara adalah kegiatan percakapan dua orang atau lebih. Kegiatan 

wawancara ditujukan kepada narasumber atau pelaku secara langsung dengan 

memberikan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang di teliti untuk 

mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan lalu dijawab oleh 

narasumber.Selain itu wawancara adalah suatu tehnik pengumpulan data untuk 

mengumpulkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui 

percakapan tanya atau jawab
9
. Orang-orang yang diwawancarai adalah yang 

terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sebelum bertanya alangkah baiknya 

peneliti menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan terkait dengan permasalah 

yang akan diteliti, sehingga terjadi secara efisien dan menjawab semua 

informasi yang dibutuhkan.  

b. Dokumentasi 

Selain proses wawancara, yang harus dilakukan peneliti adalah dokumentasi. 

Dokumentasi didapatkan dari arsip yang berhubungan dengan penelitian. 

Dokumentasi adalah sumber informasi yang bukan berasal dari manusia, 

melainkan dari dokumen-dokumen dan berkas–berkas yang dapat digunakan 

sebagai objek penelitian oleh peneliti. Dengan metode ini peneliti dapat 

membandingkan data-data yang telah ada sebelumnya dengan data yang telah 

dikumpulkan. Tidak hanya tertulis tapi dalam bentuk foto. 

Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif lalu 

kemudian diolah menjadi analisis deskriptif yang bertujuan memberikan 

                                                             
9 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 130. 
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deskripsi. Analisis yang digunakan kualitatif maka peneliti menyajikan data 

dalam bentuk kalimat agar mudah dipahami sesuai dengan penelitian tinjauan 

hukum islam terhadap praktik jual beli jeruk pamelo di desa bandar kecamatan 

sukomoro kabupaten magetan. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan dibagi atas beberapa kelompok bertujuan 

mempermudahpenelitian: 

Bab I : Pendahuluan  

Bab ini membahas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan alasan pemilihan 

Judul Skripsi, seperti pendahuluan, latar belakang rumusan masalah, tinjauan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. Bab ini mendiskripsikan tentang pemasalahan yang merupakan menjadi 

alasan penelitian. 

Bab II: Landasan Teori 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian untuk 

mengetahui permasalahan yang ada di lapangan. Bab ini juga membahas tentang 

pengertian jual beli jual, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, dan 

jual beli yang dilarang. Teori jual beli digunakan untuk teori penelitian praktik jual 

beli jeruk pamelo di Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. 

Bab III: Diskripsi Data 

Bab ini peneliti membahas isi dari penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan di 

Desa Bandar. Bab ini juga menjelaskan bagaimana keadaan masyarakat saat 
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melakukan praktik jual beli jeruk pamelo. Bagaimana proses dan sistem transaksi 

jual beli antar penjual dan pembeli. 

Bab IV:Analisis Data 

Bab ini membahas bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem jual beli 

jeruk pamelo yang di lakukan masyarakat dalam melakukan praktik tersebut. 

Bab V: Penutup 

Bab ini akan membahas tentang hasil dari penelitian diman berisi kesimpulan, saran 

dan penutup. Bab ini juga merupakan kesimpulan dan berisi hasil dari temuan 

peneliti. Merupakan berisi kesimpulan yang dapat memudahkan peneliti selanjutnya 

sebagai rujukan. 

 


