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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Keberhasilan dari pembangunan di suatu daerah dapat dilihat dari 

pertumbuhan ekonominya baik secara keseluruhan maupun secara sektoral. 

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah diharapkan dapat membantu meningkatkan 

taraf hidup masyarakatnya, dan pada akhirnya terciptalah kemakmuran di suatu 

daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk 

mengukur tingkat kesejahteraan daerah. Kesejahteraan yang dimaksud mengacu 

pada kondisi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan baik dalam bidang ekonomi 

maupun sosial (Patel dalam Hidayah, 2020).  

Kemenkeu (2019) mengeluarkan pernyataan bahwa, rendahnya 

ketidaksetaraan gender akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi akan lebih efektif apabila disertai dengan adanya 

peningkatan dari kualitas sumber daya manusia dan juga berkurangnya 

kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan baik dalam segi peran 

maupun hak dan kewajiban dalam pembangunan. Pembangunan dapat diartikan 

sebagai sebuah proses menuju perubahan-perubahan yang bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri (Todaro dalam 

Oktawiyani, 2019). Secara hakikat pembangunan memiliki arti sebagai suatu 

upaya yang dilakukan secara terus menerus, yang sifatnya sistematis, dan 

terencana melalui sebagian ataupun keseluruhan dari komponen suatu bangsa 
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dimaksud untuk memperbaiki suatu keadaan dengan memanfaatkan beberapa 

sumber daya alam yang ada dalam suatu negara yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya.   

Pembangunan nasional bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi saja akan tetapi pembangunan diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas manusianya. Upaya yang dilakukan dalam pembangunan 

nasional seharusnya ditujukan untuk semua penduduk dan warga negara tanpa 

harus membedakan jenis kelamin, suku, ras, maupun agama tertentu. Akan tetapi 

dalam pelaksanaannya upaya yang dilakukan dalam pembangunan masih tidak 

memperhatikan hal-hal terkait dengan pembangunan itu sendiri seperti 

ketidaksetaraan gender (Prasetyawati, 2017).  

Ketidaksetaraan gender yang dialami kaum perempuan banyak 

menimbulkan pembatasan terhadap kaum perempuan untuk berkontribusi dalam 

pembangunan. Di era globalisasi saat ini, berkontribusi dalam proses 

pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan hak dan 

kewajiban semua individu. Menurut United Nation Developtment Programme 

(UNDP) hal-hal penting dalam proses pembangunan adalah pertumbuhan 

ekonomi yang sudah merata antar generasi, wilayah, jenis kelamin, dan etnis. 

Salah satu hal penting yang sangat ditekankan oleh UNDP dalam pembangunan 

adalah kesetaraan Gender (Oktawiyani, 2019).  

Kesetaraan gender merupakan sebuah kondisi dimana laki-laki dan 

perempuan memiliki hak serta kesempatan yang sama sebagai manusia dalam 

berperan serta berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Sedangkan untuk 
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keadilan gender merupakan sebuah kondisi dimana perlakuan yang adil terhadap 

perempuan dan laki-laki dalam melaksanakan kehidupan bernegaranya (Laksono 

dalam Oktawiyani, 2019). Arti dari gender sendiri yaitu konstruksi sosial kultural 

yang digunakan untuk membedakan karakteristik maskulin dan feminin. Gender 

adalah perbedaan peran, fungsi, dan juga tanggung jawab antara laki-laki dan 

perempuan yang merupakan sebuah hasil dari adanya konstruksi sosial sehingga 

dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman (Abdullah, 2003).  

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks dalam 

pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan gender. IPG merupakan alat ukur 

dalam pencapaian suatu pembangunan kapabilitas dasar manusia dalam berbagai 

bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi di suatu wilayah 

dengan melihat kesetaraan gender antara kaum laki-laki dan perempuan. Indeks 

Pembangunan Gender memiliki beberapa indikator yang mempengaruhinya sama 

halnya dengan Indeks pembangunan Manusia, seperti Angka Harapan Hidup 

(AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan 

Pengeluaran Perkapita (BPS, 2021).  

Menurut Badan Pusat Statistik (2021), keberhasilan dari kesetaraan 

gender diukur melalui besarnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan 

membandingkan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). Apabila angka IPG berada dibawah IPM berarti bahwa terdapat 

ketidaksetaraan gender. Semakin besar selisih antara IPG dan IPM menunjukan 

semakin besar ketidaksetaraan gender di suatu daerah. Pembangunan berbasis 

gender juga dapat dilihat melalui persamaan peran antara laki-laki dan perempuan 
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dalam berbagai kegiatan, misalnya ekonomi, politik, serta pengambilan keputusan 

yang dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG dapat diukur 

berdasarkan peran serta perempuan dalam tiga bidang yaitu ekonomi, politik, serta 

dalam pengambilan keputusan.  

Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan 

salah satu tujuan dari Millenium Development Goals (MDGs). MDGs merupakan 

kerangka pikir mengenai pembangunan secara global yang telah dideklarasikan 

dalam Konferensi Tingkat Tinggi Milenuim oleh negara-negara anggota PBB 

pada tahun 2000. Target waktu yang dimiliki guna mencapai tujuan dari MDGs 

adalah hingga tahun 2015. MDGs diinterpretasikan sebagai salah satu program 

pembangunan nasional sebagai upaya dalam penyelesaian masalah terkait dengan 

isu-isu mengenai pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan, perdamaian, 

keamanan dan pembangunan.  

Untuk melengkapi target yang belum tercapai dalam Millenium 

Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015, maka seluruh 

negara anggota PBB menandatangani dokumen pembangunan global yang baru 

dan mengesahkan dokumen yang disebut dengan Sustainable Development Goals 

(SDGs) (Bappenas, 2016). Menurut Bappeda Kota Pontianak (2016), MDGs dan 

SDGs memiliki beberapa perbedaan diantaranya SDGs mempunyai sasaran yang 

lebih universal. SDGs hadir menggantikan MDGs dengan tujuan-tujuan lebih baik 

untuk menghadapi tantangan global dimasa yang akan datang.  

Dalam Sustainable Development Goals (SDGs) terdapat 17 tujuan 

pembangunan berkelanjutan dan 169 target yang telah ditetapkan secara 
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menyeluruh, terintegrasi, dan saling mempengaruhi satu sama lain yang bertujuan 

untuk menyeimbangkan dimensi dalam pembangunan berkelanjutan meliputi 

bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari seluruh tujuan yang tekandung di 

dalamnya, SDGs menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) guna mencapai 

kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan (Bappenas, 2016). Tujuan 

SDGs point ke-5 adalah tercapainya kesetaran gender dan pemberdayaan 

perempuan. SDGs dapat digunakan perempuan sebagai alat untuk 

memperjuangkan hak-haknya sebagai kaum perempuan, menciptakan kesetaraan 

dan keadilan gender, serta dalam memperkuat Pengarusutamaan Gender (PUG) 

dalam pembangunan. Sehingga perempuan juga dapat berperan aktif dalam 

pelaksanaan pembangunan guna mencapai tujuan dari agenda pembangunan 

berkelanjutan yang dimaksud. 

Di negara Indonesia, melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), kebijakan 

mengenai kesetaraan gender sebenarnya sudah menjadi gagasan sejak lama. 

Dengan adanya instruksi tersebut beberapa kebijakan mengenai gender 

dikeluarkan. Seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) yang berisi tentang penempatan pengarusutamaan 

gender sebagai arus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional. Kebijakan ini merupakan salah satu bukti pemerintah Indonesia dalam 

upaya mendorong pencapaian kesetaraan gender dan keadilan gender di beberapa 

bidang pembangunan.  
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Menurut Kemenpppa (2020) nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

yang cukup tinggi di sebuah Provinsi tidak selalu menggambarkan keberhasilan 

dalam pembangunan gender wilayahnya baik di kabupaten atau kota. Di beberapa 

tingkat kabupaten atau kota masih terdapat ketimpangan gender yang cukup besar. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai IPG yang berada dibawah angka 80, yang berarti 

ketimpangan gender di wilayah tersebut masih cukup besar. Ketimpangan gender 

yang terjadi biasanya diakibatkan oleh kondisi dimana terjadi ketidaksetaraan 

pencapaian dan peran antara kaum laki-laki dan perempuan di berbagai bidang 

seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.  

 

Gambar 1.1 

Rata-rata IPG Eks Kabupaten Banyumas Tahun 2010-2020 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020 
 

Gambar 1.1 menunjukan bahwa rata-rata Indeks Pembangunan Gender 

(IPG) di beberapa Kabupaten di Eks Karesidenan Banyumas masih berada di 

bawah rata-rata IPG Jawa Tengah. Rata-rata IPG yang paling rendah terdapat di 

Kabupaten Cilacap sebesar 85,97. Seperti yang tertuang dalam Laporan 
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKJiP) Kabupaten Cilacap 

rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) disebabkan oleh banyaknya 

masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan, serta peran dan 

pemanfaatan layanan kesehatan yang belum optimal. Sedangkan rata-rata IPG 

yang paling tinggi adalah Kabupaten Banjarnegara. Hal ini terlihat dari 

peningkatan niali IPG yang signifikan di setiap tahunnya yang disebabkan oleh 

beberapa hal seperti meningkatnya layanan kesehatan dan pendidikan, kesadaran 

masyarakat mengenai pentingnya kesehatan, dan peningkatan pengeluaran 

perkapita yang beriringan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.  

Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) berkisar antara 1-100. 

Apabila dilihat dari nilai IPG di Eks Karesidenan Banyumas secara keseluruhan 

dari tahun 2010 hingga 2020 dapat dikatakan bahwa IPG di Eks Karesidenan 

Banyumas cukup baik karena nilainya sudah mendekati angka 100. Ini berarti 

ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan di Eks Karesidenan 

Banyumas cukup kecil (BPS, 2021). Peningkatan pembangunan manusia dapat 

diketahui melalui besarnya  Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dipengaruhi 

oleh beberapa komponen indikator sehingga kapabilitas dasar dari seorang 

perempuan terangkum dalam kesehatan, pendidikan, dan hidup layak selama 

periode 2010-2020 yang terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.  

Menurut Kemenpppa (2020), Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan 

perkiraan jumlah rata-rata tahun yang dapat ditempuh seseorang. Berdasarkan 

jenis kelamin, perempuan memiliki Angka Harapan Hidup yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan laki-laki. Dari Grafik 1.1 terlihat rata-rata Angka Harapan 
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Hidup laki-laki di wilayah Eks Karesidenan Banyumas berada dibawah rata-rata 

Angka Harapan Hidup perempuan. Hal ini berarti perempuan memiliki harapan 

hidup yang lebih panjang apabila dibandingkan dengan laki-laki. 

 

Grafik 1.1 

Rata-rata Angka Harapan Hidup Perempuan dan Laki-laki Eks 

Karesidenan Banyumas Tahun 2010-2020 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, diolah 

 

Panjangnya Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti faktor sosial yang memperlihatkan gaya hidup perempuan 

yang lebih sehat apabila dibandingkan dengan laki-laki. Komponen lain yang 

dapat mempengaruhi usia harapan hidup perempuan adalah faktor genetik. Selain 

faktor sosial dan genetik, faktor kesehatan juga dapat mempengaruhi Angka 

Harapan Hidup seseorang. Faktor kesehatan dilihat dari persentase keluhan 

kesehatan perempuan yang lebih besar dari laki-laki. Sehingga dapat 

diidentifikasikan bahwa kesadaran dan kepedulian perempuan mengenai 

kesehatan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laki-laki (Kemenpppa, 2020). 

Selain Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 
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Rata-rata Lama Sekolah merupakan gambaran dari rata-rata jumlah tahun yang 

dilalui oleh semua penduduk di usia 15 tahun keatas untuk menempuh pendidikan 

formal (BPS, 2021). Rata-rata Lama Sekolah perempuan di Eks Karesidenan 

Banyumas mengalami fluktuasi di setiap tahunnya.  

 

Grafik 1.2 

Rata-rata Lama Sekolah Perempuan dan Laki-laki di Eks Karesidenan 

Banyumas Tahun 2010-2020 

 

       Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, diolah 

 

Dilihat dari Grafik 1.2, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan di Eks 

Karesidenan Banyumas masih berada dibawah Rata-rata Lama Sekolah laki-laki. 
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dari anak perempuan, dan anggapan bahwa perempuan memiliki peran dan 

bertanggung jawab dalam hal domestik atau reproduksi, sedangkan laki-laki 

bertanggung jawab dalam hal publik atau produksi (Kemenpppa, 2020). 
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Grafik 1.3 

Rata-rata Pengeluaran Perkapita laki-laki dan Perempuan di Eks 

Karesidenan Banyumas Tahun 2010-2020 

 

      Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2020 

 

Pengeluaran Perkapita menggambarkan besarnya tingkat daya beli 

masyarakat (Purchasing Power Parity) dan merupakan salah satu komponen yang 

dapat digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu 

wilayah (Mahrany, 2012). Dan dalam jangka panjang pola konsumsi dari 

masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di 

suatu wilayah (Sukirno dalam Afiftah et al., 2019). Dari Grafik 1.3 terlihat 

pengeluaran perkapita perempuan lebih rendah apabila dibandingkan dengan 

pengeluaran perkapita laki-laki. Menurut Kemenpppa (2020) terdapat beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi kesenjangan pengeluaran perkapita. Faktor 

utamanya adalah perbedaan upah yang diterima tenaga kerja laki-laki dan 

perempuan.  
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Umumnya rata-rata upah atau gaji yang diterima tenaga kerja perempuan 

lebih rendah dibandingkan upah atau gaji yang diterima oleh tenaga kerja laki-laki 

yang dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan, dan juga status 

perkawinan. Disparitas ekonomi yang terlihat dari besarnya upah atau gaji yang 

diterima kaum perempuan merupakan bentuk dari ketidaksetaraan gender. 

Memperkuat sumber daya manusia khususnya perempuan serta pemberdayaan 

perempuan melalui pendidikan formal dan non formal diharapkan berdampak 

pada peningkatan kontribusi dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik 

pengeluaran perkapita perempuan pada tahun 2010 hingga 2019 di Eks 

Karesidenan Banyumas terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 

pengeluaran perkapita perempuan di Eks Karesidenan Banyumas mengalami 

penurunan. Menurut BPS (dalam Trianto, 2021) penurunan pengeluaran perkapita 

merupakan dampak dari penurunan pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh 

Pandemi Covid-19.  

Muda (2019) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Angka 

Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan, dan Pengeluaran Perkapita Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara Pada Tahun 2003-2017”. Dengan 

variabel bebas Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan, dan Pengeluaran 

Perkapita, serta variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan, 

dan Pengeluaran Perkapita secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 
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Zulfia dan Farida (2020) juga telah meneliti tentang “Menelusur Relasi 

Indikator Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. 

Dengan variabel bebas Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, serta variabel terikat Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Hasil penelitian menunjukan bahwa penurunan 

ketimpangan gender melalui kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada variabel Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja tidak cukup mendorong pertumbuhan ekonomi.   

Pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi, pada umumnya hanya 

memperhatikan  1 parameter saja misalnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

tanpa melihat indikator-indikator dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) itu 

sendiri. Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung kepada sumber daya 

manusianya. Sedangkan kualitas sumber daya manusia dapat diketahui melalui 

beberapa indikator seperti Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, dan 

Pengeluaran Perkapita.  

Berdasarkan beberapa hal pada latar belakang, penelitian ini mencoba 

untuk mengamati apakah indikator komposit dari Indeks Pembangunan Gender 

(IPG) seperti Angka Harapan Hidup Perempuan, Rata-rata Lama Sekolah 

Perempuan, dan Pengeluaran Perkapita Perempuan dapat mempengaruhi 

Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini dilakukan menggunakan data panel pada 4 

Kabupaten di Eks Karesidenan Banyumas dan dilakukan dalam kurun waktu 11 

tahun. Secara ringkas penelitian ini dilakukan dengan judul “Pengaruh Indikator 
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Komposit Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

wilayah Eks Karesidenan Banyumas Tahun 2010-2020”.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dalam paragraf sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana arah dan besarnya 

pengaruh Angka Harapan Hidup Perempuan, Rata-rata Lama Sekolah Perempuan 

dan Pengeluaran Perkapita terhadap Produk Domestik Regional Bruto di wilayah 

Eks Karesidenan Banyumas Tahun 2010-2020. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah dan besarnya pengaruh 

Angka Harapan Hidup Perempuan, Rata-rata Lama Sekolah Perempuan dan 

Pengeluaran Perkapita Perempuan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di 

Wilayah Eks Karesidenan Banyumas Tahun 2010-2020. 

D. Manfaat Penelitian  

Dari sisi Akademik, manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat 

menjadi referensi untuk penelitian sejenis dan dapat dijadikan sebagai 

perbandingan bagi penelitian selanjutnya, serta memberikan kontribusi dalam 

pengembangan Ilmu Ekonomi khususnya Ekonomi pembangunan. Sedangkan 

bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai pembangunan gender dalam rangka perencanaan pembangunan 

ekonomi di suatu wilayah. 
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E. Metode Penelitian  

E.1. Alat dan Metode Penelitian  

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

panel dengan model ekonometrika sebagai berikut:  

 

Keterangan:  

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah) 

AHH = Angka Harapan Hidup Perempuan (Tahun) 

RLS = Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (Tahun) 

PPP = Pengeluaran Perkapita Perempuan (Ribu/Orang/Tahun) 

0 = Konstanta  

1…3 = Koefisien Regresi Variabel Independen  

 = Error term (Faktor Kesalahan) 

i  = kabupaten/kota 

t  = periode tahun ke-t 

log = Operator logaritma 

E.2. Data dan Sumber  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel pada 4 

Kabupaten di eks Karesidenan Banyumas tahun 2010 hingga 2020 terhadap data 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Eks Karesidenan 

Banyumas, data indikator komposit dari Indeks Pembangunan Gender yaitu 

Angka Harapan Hidup Perempuan, Rata-rata Lama Sekolah Perempuan dan 

Pengeluaran Perkapita Perempuan yang Disesuaikan. Data tersebut merupakan 

data sekunder dan diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). 
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F. Sistematika Penulisan  

BAB I : PENDAHULUAN   

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori mengenai indikator komposit dari Indeks 

Pembangunan Gender (IPG) yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Rata-rata 

Lama Sekolah, dan juga Pendapatan Perkapita yang Disesuaikan yang 

mempengaruhi Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis data dan sumber data, 

definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, metode analisis data.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang deskripsi daerah penelitian, serta pengaruh dari Indeks 

Pembangunan Gender (IPG) yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Rata-rata 

Lama Sekolah, dan juga Pendapatan Perkapita yang Disesuaikan terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dari masing-masing kabupaten di Eks 

Karesidenan Banyumas. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran yang perlu 

untuk disampaikan baik untuk objek penelitian ataupun penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  




