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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini perkembangan dan pertumbuhan kota dibeberapa daerah di 

Indonesia terlihat semakin maju, seperti Kota Dumai. Salah satu pembangunan 

yang berkembang pesat adalah sektor pariwisata.Sektor pariwisata merupakan 

sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan 

daerah. 

Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai 

multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor 

menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Hal tersebut sejalan 

dengan yang tercantum dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan 

ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas dan memeratakan 

kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, 

memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata Indonesia 

serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. 

Kota Dumai terdapat berbagai jenis usaha pariwisata, usaha pariwisata 

adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukkan, arena 

permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan 

untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa. Seperti 

yang tercantum di dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 tahun 2017 tanda 
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daftar usaha pariwisata terdiri dari 33 jenis usaha, salah satunya yaitu karaoke. 

Karaoke adalah salah satu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan 

fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta menyediakan restoran 

atau rumah makan. 

Tabel 1.1  

Daftar Usaha Karaoke di Kota Dumai 

 

NO 
NAMA 

USAHA 

PEMILIK/ 

PENANGGUNG 

JAWAB 

ALAMAT  

USAHA 
IZIN 

TIDAK 

IZIN 
TUTUP 

1 Karaoke Cahaya Eka Riadi  Jl. Ratu Sima   

 

 

 

 

2 

Karaoke Salsa 

(Prisma Beauty 

Salon) 

Prismala 
Jl. Wandahlan 

Ibrahim 
   

 

3 PUB  Horizon Syamsuar Jl. Ahmad Yani   

 

 

 

 

4 
Karaoke Dea 

(Dea Salon) 
Nurbaiti Subakti 

Jl. Abu Bakar 

Thalib 
   

 

5 
Karaoke 

Comfort 
Alexander 

Jl. Jendral 

Sudirman 
  

 

 

 

 

6 

Ping Karaoke 

Keluarga dan 

Cafe 

Suparjo 
Jl. Sultan 

Hasanudin 
   

 

7 
Olala Karaoke 

Keluarga 
Abu Bakar 

Jl. Diponegoro 

No.95 
     

8 Karaoke Vista Han Kui 
Jl. Sultan 

Hasanudin 
  

 

 

 

 

9 
Karaoke Bunda 

(Salon Bunda) 
Dewi Lisqawati 

Jl. Jendral 

Sudirman 
   

 

10 
Karaoke 

Cempaka 
Heryanto 

Jl. Abu Bakar 

Talib 
   

 

11 
Karaoke Diana 

(Salon Diana) 
Danger Siregar 

Jl. Wan Dahlan 

Ibrahim 
   

 

 

 

 

12 
Karaoke Okky 

(Salon Okky) 

Andrea San 

Hotmatua 

Hasibuan 

Jl. Sultan 

Hassanudin 
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13 

Karaoke 

Anggrek (Salon 

Anggrek) 

Sri Ningsih 
Jl. Wan Dahlan 

Ibrahim 
 

 

 

  

 

 

14 
Karaoke Adinda 

(Salon Adinda) 
Susnita  

Jl. Wan Dahlan 

Ibrahim 
 

 

 

  

 

 

15 
Karaoke Selly 

(Salon Selly) 
Eliani 

Jl. Jendral 

Sudirman 
   

 

16 Star Js. Karaoke 
Mhd. Husin 

Harahap 

Jl. Sultan 

Hassanudin 
    

17 Viva Karaoke Yanti  
Jl. Sultan 

Hassanudin 
   

 

18 Karaoke Dynasti Agus  
Jl. Sultan 

Hassanudin 
  

 

 

 

 

 

19 Wira Café  Azhari Mulyadi 
Jl. H. Abu Bakar 

Thalib 
  

 

 

 

 

 

20 De’ Karaoke Rusli  
Jl. Cempedak 

No. 66 
  

 

 
  

21 
Supertar KTV 

Karaoke 
Suherman  

Jl. Wan Dahlan 

Ibrahim 
   

 

22 Dream Box M. Faisal Rais 
Jl. Sultan 

Hassanudin 
     

23 Happy Kitty Wielendra  
Jl. Cempedak 

No. 88 
   

 

24 
King Family 

Karaoke  
Mariyati  

Jl. Pangeran 

Diponegoro 
  

 

 

 

 

25 Bintang Karaoke  Sri Mulyani 
Jl. H. abu Bakar 

Thalib 
  

 

 

 

 

26 
Crystal Sky 

Karaoke & Pub 
Wenny  

Jl. Sultan 

Hassanudin 
  

 

 

 

27 Tario Indah 2 Dagang  Jl. Jeruk   

 

 

 

 

28 Karaoke Palapa  
Jl. H. abu Bakar 

Thalib 
 

 

  

 

 

29 
Dm Planet 

Karaoke 
 

Jl. H. abu Bakar 

Thalib 
 

 

  

 

 

30 
Kwr KTV & 

Club 
 

Jl. H. abu Bakar 

Thalib 
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31 
Dales Pool 

(Karaoke Dales) 
Ferdiansyah, SE 

Jl. H. abu Bakar 

Thalib 
 

 

  

 

 

32 

Karaoke 

Srikandi (Hotel 

Srikandi) 

Dewi Ariyanti 
Jl. Wan Dahlan 

Ibrahim 
   

 

33 

Karaoke 

Horizon (Hotel 

Horizon) 

Syamsur  Jl. Ahmad Yani    

 

34 
Karaoke IWM 

(Salon IWM) 
     

 

35 

Karaoke Ratu 

Lip (Salon Ratu 

Lip) 

     

 

36 Star KTV Suherman  
Jl. Wan Dahlan 

Ibrahim No. 79 
   

 

 Total 36 22 14 3 

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. 

Dari  data diatas dapat dilihat gambaran bahwa usaha karaoke di Kota 

Dumai berkembang sangat pesat, saat ini yang beroperasi tercatat sebanyak 36 

tempat usaha dan 14 diantaranya belum mengantongi izin. Bentuk usaha karaoke 

tersebut terdiri dari karaoke keluarga, salon yang mempunyai karaoke dan karaoke 

dalam bentuk lainnya, misalnya seperti café dan pub yang terdapat tempat karaoke 

yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Dumai. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai 

akan mengambil tindakan tegas terhadap karaoke yang tidak memiliki izin. 

Penutupan tempat karaoke akan menjadi langkah tegas DPMPTSP Kota Dumai 

terhadap pusat hiburan yang tidak memiliki izin. DPMPTSP akan turun bersama 

tim dari Dinas Pariwisata dan Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah 

(Perda). 

Pengawasan jam operasional tempat karaoke, DPMPTSP bersama Satpol 

PP rutin turun ke lapangan untuk melakukan Sidak jam operasional pusat hiburan 
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yang memiliki izin, sedangkan pusat hiburan yang tidak memiliki izin jika 

kedapatan akan langsung ditutup. Satpol PP memiliki tugas menegakkan 

Peraturan Daerah (Perda), jika didapati pelaku usaha melanggar Perda maka 

satpol PP akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan dan hukum yang berlaku 

tanpa pengecualian. 

Pada dasarnya keberadaan usaha karaoke telah diatur dalam Peraturan 

Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 

Dimana dijelaskan pada Bab II Ketentuan Perizinan Pasal 4 ayat (1) “setiap 

pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib 

melakukan pendaftaran usaha pariwisata” 

Sejalan dengan hal tersebut perkembangan tempat karaoke tentu saja dapat 

memberikan dampak negatif. Sehingga diatur prosedur penyelenggaraan usaha. 

Adapun kewajiban dan larangan bagi penyelenggara usaha karaoke yaitu: 

1. Penyelenggaraan usaha karaoke berkewajiban untuk: 

a. Memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang 

berkembang dimasyarakat sekitar; 

b. Memakai pakaian yang sopan sesuai dengan budaya timur bagi 

karyawannya; 

c. Mentaati ketentuan perizinan usaha kepariwisataan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

d. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan 

kesejahteraan karyawan;; 

e. Meningkatkan mutu penyelenggaraan; 
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f. Memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian 

lingkungan; 

g. Menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah 

timbulnya bahaya kebakaran; 

h. Mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat; 

i. Mengutamakan pemakaian tenaga kerja lokal; 

j. Membayar pajak dan/atau retribusi daerah sesuai peraturan perundang-

undangan. 

2. Penyelenggara usaha karaoke dilarang untuk: 

a. Memakai tenaga kerja dibawah umur; 

b. Menerima pelajar/pengunjung dibawah umur; 

c. Memakai tenaga kerja asing tanpa izin; 

d. Memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan kegiatan perjudian, 

asusila, peredaran, dan pemakaian narkoba, membawa senjata 

api/tajam, serta tindakan pelanggaran hukum lainnya; 

e. Menggunakan tempat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan; 

f. Membuka jam operasional melewati batas waktu yang ditentukan . 

Jika suatu kegiatan usaha pariwisata melanggar ketentuan-ketentuan yang 

berlaku, pemerintah dapat memberikan sanksi administrasi, sesuai isi pada Pasal 9 

ayat (1) : “Selain sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, pelanggaran atas peraturan ini dapat dikenai sanksi administrative 

berupa: a. teguran lisan b. teguran tertulis, c. penghentian atau penutupan 

penyelenggaraan usaha, d. pencabutan izin”. 
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Menjamurnya karaoke-karaoke yang mengklasifikasikan dirinya sebagai 

karaoke keluarga di kota-kota besar bahkan sudah pula masuk ke kota-kota 

kabupaten, merupakan sebuah bukti yang jelas bahwa karaoke sudah dianggap 

sebagai sebuah bentuk hiburan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. 

Besarnya antusiasme masyarakat terhadap karaoke, membuat para pengusaha 

berlomba-lomba membangun tempat-tempat karaoke dimana-mana. Sayangnya 

hiburan malam yang semakin menggeliat di Kota Dumai yang mengarah ke ajang 

maksiat yang timbul akibat ketidakmampuan pemerintah Kota Dumai dalam 

mengawal dan menjalankan peraturan daerah usaha hiburan malam, seperti halnya 

banyaknya tempat karoke sekaligus tempat transaksi wanita malam yang 

berkedok salon kecantikan semakin menjamur, bahkan hingga ke sudut Kota 

Dumai. Salah satu usaha karoke yang diketahui menyediakan jasa wanita PSK 

(Pekerja Seks Komersial) yakni Pub & KTV Crystal Sky yang berlokasi dijalan 

ombak, Kecamatan Dumai Kota. Seperti yang telah dikatakan Bapak Hendri 

Sandra Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kota Dumai “Sejumlah tempat 

hiburan dan salon kecantikan telah disalah gunakan untuk kegiatan usaha yang 

bisa menimbulkan keresahan di masyarakat". 

Maraknya tempat hiburan malam yang berada di tengah-tengah kota 

Dumai ini membuat masyarakat resah hingga akhirnya melakukan unjuk rasa 

kepada dinas-dinas yang bertanggung jawab atas semua ini. Melihat fenomena 

karaoke di Kota Dumai yang sudah mendapat pandangan negatif dari masyarakat. 

Sejauh ini instansi terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sudah menyurati pemilik tempat usaha karoke 
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jika didapati pelaku usaha melanggar Peraturan Daerah maka Satpol Pamong 

Praja akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan dan hukum yang berlaku tanpa 

pengecualian hiburan tersebut, agar segera mengurus izin dan menghentikan 

operasionalnya. Apabila surat tidak diindahkan, maka akan dilakukan operasi 

penertiban dengan melibatkan tim dari Dinas Pariwisata dan Satpol PP sebagai 

penegak Peraturan Walikota (Perwa). 

Sedangkan bagi usaha yang memiliki izin, Pemerintah Kota Dumai 

mengeluarkan aturan baru perihal jam operasional usaha hiburan malam. Selama 

ini peraturan tentang operasinya hiburan malam belum terarah dengan baik, 

sehingga melewati batas dan menimbulkan permasalahan bagi kalangan 

masyarakat umum. Dengan adanya Perwako yang baru dapat memberikan aturan 

tegas perihal jam operasional. Dengan demikian, diharapkan tidak lagi 

menimbulkan gejolak sosial ditengah-tengah masyarakat umum. 

Sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 tahun 2017, 

ditetapkan untuk usaha hiburan malam, seperti klub dan diskotik boleh dibuka 

mulai pukul 19.00 WIB hingga 01.00 WIB. Khusus hari libur atau malam minggu, 

diperbolehkan sampai pukul 02.00 WIB. Sedangkan untuk hiburan seperti 

karaoke, bisa dibuka mulai pukul 11.00 WIB hingga 24.00 WIB, kecuali hari libur 

dan malam minggu diberi ketegangan waktu. Untuk menghormati bulan 

ramadhan, hari raya idul fitri dan hari raya idul adha, penyelenggaraan usaha 

hiburan dilarang membuka usahanya pada waktu sehari menjelang bulan 

ramadhan dan selama bulan ramadhan, satu hari setelah idul fitri dan satu hari 

sebelum dan sesudah idul adha. 
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Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) dan Satuan Polisi PP serta Instansi terkait, melakukan berbagai 

tindakan pengawasan terhadap usaha. Bentuk pembinaan dan pengawasan usaha 

di Kota Dumai, adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan sosialisasi Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 

Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pihak pengelola usaha dan 

masyarakat. 

2. Pemeriksaan dan pendataan kembali tempat usaha yang melanggar aturan, 

memantau/mengawasi pelaksanaan suatu usaha, dalam bentuk razia. 

3. Melakukan tindakan lanjutan berupa tindakan penertiban terhadap pihak 

pengelola usaha yang melanggar ketentuan. 

Pemerintah Kota Dumai sebagai penyelenggara ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat, tentu saja sudah mempersiapkan aturan-aturan yang 

mengatur tentang pelaksanaan pengawasan usaha. Pengawasan tersebut diatur di 

dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar 

Usaha Pariwisata. 

1. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan. 

2. Dalam melakukan pengawasan oleh Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga, 

dan Pariwisata, dibatu Satuan Polisi Pamong Praja dan , Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 
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Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari 

pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan, karena dengan 

pengawasan tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dapat dilihat dengan 

berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah. 

Dengan demikian pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan 

pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga pengawasan diadakan dengan 

maksud : 

a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak; 

b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan 

mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan 

yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru; 

c. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah 

ditentukan dalam perencanaan atau tidak 

Sesuai dengan latar belakang dan prasurvey yang telah penulis lakukan 

maka ditemukan fenomena-fenomena yang dianggap sebagai permasalahan dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Banyak usaha karaoke yang tidak memiliki izin usaha 

2. Banyak usaha karaoke yang tidak disiplin dalam menjalankan standar 

operasional. Banyak temuan di lapangan soal perkembangan batas waktu 

izin buka operasi tempat karoke di Kota Dumai mayoritasnya menyalahi 

aturan. Contohnya saja tempat karoke yang berada di Jalan Ombak, seperti 

Viva, Ping, dan Olala. Dimana tempat itu sering membuka operasinya 

melebihi batas ketentuan izin yang dikeluarkan pihak DPMPTSP Dumai. 

Kemudian untuk tempat karaoke lainnya juga terpantau seperti Crytal dan 
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sejumlah tempat salon yang memberikan jasa layanan tambahan fasilitas 

karaoke yang juga menyediakan jasa wanita PSK. Pengusaha-pengusaha 

itu sangat tidak konsekuen dengan peraturan izin usaha yang 

dikeluarkan.Selain menjadi tempat lokasi prostitusi, lokasi hiburan malam 

juga dinilai kerap menjadi lokasi peredaran narkotika. 

3. Belum optimalnya pemberian sanksi terhadap usaha yang melakukan 

pelanggaran hal ini terbukti dari tidak menimbulkan efek jera bagi usaha 

yang melakukan pelanggaran tersebut.Masih ada keraguan dari pemerintah 

Kota Dumai dalam memberikan sanksi tegas terhadap pihak pengelola 

usaha yang melanggar ketentuan yang ada. Demikian pula sosialisasi 

kepada pelaku pengelola maupun masyarakat mengenai prosedur dan tata 

cara pemberian izin usaha hiburan terkait izin serta waktu operasional 

usaha yang mesti harus lebih ditingkatkan.Kepala Kantor Satpol PP 

Dumai, H. Amril mengakui kendati sering melakukan operasi, namun 

tetap tidak menimbulkan efek jera bagi pengusaha itu sendiri. 

4. Kurangnya kerjasama antara Satpol PP, Dinas Pariwisata dan , Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam 

penertiban usaha yang melakukan pelanggaran. Kepala Kantor Satpol PP 

Dumai, kurang mendapat dukungan dari instansi terkait perizinan. Meski 

gencar disebutkan banyak usaha hiburan yang menyalahi aturan, seperti 

salon dengan menambah fasilitas karaoke, Satpol PP hanya bergerak 

sendiri tanpa didampingi instansi terkait yaitu Dinas Pariwisata setempat. 

Beliau juga mengatakan untuk menuntaskan persoalan sosial ini tentunya 

harus duduk semeja antara Satpol PP, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan 
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Pariwisata, dan , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP). Dengan  adanya duduk semeja ini tentunya akan 

menimbulkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Dumai. 

Melihat permasalahan diatas menunjukan masih kurang baik dan 

optimalnya pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai terhadap 

Usaha karaoke. Dari fenomena dan uraian diatas perlu dilakukan penelitian yang 

lebih mendalam, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

:‘’Analisis Pengawasan Pemerintah Kota Dumai Terhadap Usaha Karaoke” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, 

maka permasalan yang akan diteliti, atau batasan masalahnya adalah terkait izin 

usaha pariwisata, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Sanksi. Diajukan 

dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu :  

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota 

Dumai dalam menertibkan usaha karaoke ? 

2. Apa saja hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan pengawasan 

tersebut ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan 

beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu :  

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah 

Kota Dumai dalam menertibkan usaha karaoke. 
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2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan 

pengawasan tersebut. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan pasti berharap agar 

penelitiannya memiliki manfaat, manfaat yang diharapkan penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan referensi dalam 

penelitian selanjutnya bagi peneliti yang mengambil bahasan yang sama; 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan 

tambahan perpustakaan atau bahan informasi bagi segenap pihak yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Pada bab ini mengemukakan teori-teori yang melandasi pembahasan 

skripsi, diantaranya berupa teori pengawasan, teori pemerintahan, 
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teori pemerintahan daerah, karaoke, pengawasan menurut pandangan 

islam, kerangka berfikir, definisi konsep, konsep operasional, dan 

penelitian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan tentang subjek penelitian, metode pengumpulan 

data, serta metode analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian yang terdiri dari 

gambaran umum Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota 

Dumai, struktur organisasi, dan tata kerja Dinas Kepemudaan, 

Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. 

BAB V : PEMBAHASAN DAN HASIL 

 Didalam bab ini menguraikan hasil pembahasan dan penelitian yang 

berupa; menganalisis, mengungkapkan dan membahas hasil-hasil yang 

ditentukan melalui metode yang telah ditentukan. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-

saran yang diperlukan. 

 


