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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman sangat erat hubungannya dengan perkembangan 

teknologi dan informasi yang sangat pesat. Teknologi dan informasi 

dibutuhkan manusia untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia 

sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam perkembangannya teknologi 

dan informasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 

Teknologi yang diciptakan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia 

untuk memudahkan kehidupannya.
1
 

Dengan ditemukanya komputer dan jaringan komputer maka 

terbentuklah internet (Interconnection Networking). Menurut Riyeke 

Ustadiyanto, internet adalah sebuah alat penyebaran informasi dan sebuah 

media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan 

menggunakan computer tanpa terhalang batas geografis.
2
 Perkembangan 

internet dibidang perdangan sangatlah memberikan dampak yang begitu besar. 

Dengan adanya internet, mengubah sistem jual beli konvensional menjadi 

sistem jual beli secara elektronik, pada jual beli konvensional biasanya para 

penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk menentukan harga dan 

barang namun dengan adanya internet ini penjual dan pembeli tidaklah harus 

                                                            
1 Hikmahanto Juwana, Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional,(Jakarta: Lentera 

Hati, 2002) , h. 23 

2 Riyeke Ustadiyanto, Framework e-Commerce, (Yogyakarta: Andi, 2001), h. 1 
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bertemu secara langsung ( face to face ), system perdagangan melalui media 

internet ini biasa disebut Transaksi Elektronik atau E-Commerce.
3
 

Riyeke Ustadiyanto mendefinisikan e-commerce sebagai segala bentuk 

transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa (trade of goods and 

service) dengan menggunakan media elektronik.
4
 Dengan adanya E-

Commerce ini, memungkinkan transaksi jual beli tanpa batasan waktu dan 

tempat, karena E-Commerce merupakan model bisnis modern yang non-face( 

tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik ) dan non-sign (tidak memakai 

tanda tangan asli).
5
 Dalam E-Commerce diciptakan transaksi bisnis yang lebih 

praktis tanpa perlu kertas dan pena, perjanjian face to face (bertemu secara 

langsung) pelaku bisnis kini tidak diperlukan lagi, sehingga dapat dikatakan 

perdagangan elektronik atau E-Commerce ini menjadi penggerak ekonomi 

baru dalam bidang teknologi khususnya di Indonesia. 

Di Indonesia sendiri terutama di daerah Kota Pekanbaru banyak 

terdapat online shop yang menjual berbagai macam barang mulai dari yang 

bernilai ratusan rupiah hingga jutaan rupiah dan juga mulai dari barang yang 

berukuran kecil hingga barang yang berukuran sangat besar. Penjual dari 

online shop di Pekanbaru kebanyakan menggunakan media sosial Facebook 

sebagai sarana publikasi dan promosi barang.Pada akhir bulan November 

tahun 2012 dibentuklah suatu grup  facebook yang nantinya memudahkan 

penjual dan pembeli bertransaksi secara elektronik untuk wilayah kota 

                                                            
3 Abdul halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce : Studi Sistem 

Keamanan dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),  h. 10 

4 Riyeke Ustadiyanto, Op.cit, h. 139 

5Ibid., h. 4 
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pekanbaru. Grup facebook tersebut bernama Pekanbaru Jual Beli Online (yang 

selanjutnya disebut PJBO), pada tahun 2013 akhir dibentuklah kepengurusan 

dari PJBO yang menangani transaksi elektronik.
6
 

Dengan adanya grup Pekanbaru Jual Beli Online di Facebook yang 

kepengurusanya berdomisili di dearah kota Pekanbaru membuat banyaknya 

Penjual yang memilih mejual atau mempromosikan barang atau jasanya di 

Grup PJBO tersebut. Pada saat ini grup PJBO telah memiliki sekitar 2000 

anggota aktif baik dari yang berada didalam ataupun diluar Kota Pekanbaru. 

Jumlah Posting-an grup PJBO perhari bisa melebihi 100 Posting-an yang 

diberikan oleh anggota PJBO untuk menjual atau mempromosikan suatu 

barang atau jasa.
7
 

Barang yang dijual belikan dalam grup facebook PJBO meliputi 

barang elektronik (smartphone, laptop, dll), sepeda motor, mobil, hewan 

peliharaan (burung, kucing, dll), peralatan rumah tangga dan peralatan 

keperluan sehari–hari. Kebanyakan dari transaksi elektronik yang 

menggunakan jasa rekening bersama adalah untuk pembelian smartphone, 

laptop dan hewan peliharaan yang harganya berkisar jutaan rupiah.
8
 

Mekanisme pembayaran dalam transaksi elektronik di PJBO meliputi : 

(1) Transaksi dengan transfer uang kerekening penjual (seller), dimana 

pembeli (buyer) mentransfer uang yang telah diperjanjikan setelah ditransfer 

maka pihak penjual (seller) baru bisa mengirimkan barang yang diperjanjikan 

                                                            
6 M Iral Septiadi, Owner PJBO, Wawancara, Pekanbaru, 18 februari 2017. 

7 Grup PJBO di facebook, di akses pada 20 februari 2017 

8 Ibid 
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sebelumnya, transaksi ini dilakukan jika kedua belah pihak tidak berada dalam 

suatu daerah yang sama. (2) Cash On Delivery (COD) yaitu transaksi dengan 

bertemu muka pada suatu tempat dan pihak pembeli (buyer) dapat melakukan 

pengecekan kondisi barang serta kelengkapan barang yang diperjanjikan, 

transaksi ini biasanya dilakukan apabila penjual (seller) dan pembeli (buyer) 

berada dalam satu daerah domisili yang sama. (3) Transaksi melalui rekening 

bersama yaitu perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan 

kenyamanan dalam bertransaksi antara pembeli (buyer) dan penjual (seller).
9
 

Pasal 1 angka 6 Undang – undang No. 11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa penyelenggaraan sistem 

elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara Negara, 

orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Dalam hal ini penyelenggara sistem 

elektronik adalah PJBO dan Rekening Bersama (Rekber). 

Munculnya inisiatif Rekber karena tidak adanya jaminan antara para 

pihak dapat memenuhi perjanjian jual beli secara online yang sudah disepakati 

sebelumnya.  Pihak ketiga disini hanya sebagai perantara mengalirnya barang 

dan uang para pihak dengan menggunakan rekening miliknya sebagai 

rekening penyimpan uang milik pembeli kepada penjual yang dikenal dengan 

rekening bersama, jadi pihak ketiga ini hanya menerima uang pembayaran dari 

pembeli dan menunggu konfirmasi dari penjual bahwa barang sudah diberikan 

kepada pembeli, kemudian pihak ketiga yang menerima konfirmasi akan 

mengirimkan uang dari pembeli ke rekening penjual. 

                                                            
9 M Iral Septiadi, Owner PJBO, Wawancara, Pekanbaru, 20 februari 2017. 
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Meskipun telah menggunakan jasa pihak ketiga sebagai pihak netral 

bukan tidak mungkin terjadinya masalah dalam transaksi online tersebut. 

Penggunaan jasa rekening bersama yang seharusnya menjamin keamanan 

berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang – undang ITE masih terbuka 

kemungkinan dilanggar.Karena pihak ketiga disini hanya sebagai perantara 

sehingga tidaklah mengetahui secara langsung apakah transaksi tersebut 

benar–benar telah terjadi antara kedua belah pihak. Pihak ketiga bukanlah 

perantara secara langsung dimana melibatkan para pihak secara tatap muka 

memberika barang atau item nya. Jadi pada dasarnya adalah transaksi ini 

melibatkan pihak–pihak bertransaksi tidak secara langsung atau face to face 

sehingga apapun yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak diketahui 

secara langsung oleh pihak ketiga, pihak ketiga hanya menerima konfirmasi 

dari penjual dan pembeli dengan itikad baik bahwa telah melaksanakan 

kewajiban masing–masing. 

Pelaksanaan perjanjian menggunakan rekening bersama dalam 

kenyataanya menimbulkan beberapa permasalahan, seperti pihak penjual 

(seller) yang melaksanakan apa yang diperjanjikannya tetapi produk yang 

sampai ke pihak pembeli (buyer) tidak sebagaimana yang diperjanjikan, hal ini 

jelas bahwa pihak penjual telah melakukan wanprestasi karena melaksanakan 

prestasinya dengan tidak sebagai mana mestinya ataupun pihak penjual yang 

melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi barang yang dijanjikan 

terlambat sampai ke pembeli. Pihak penyedia jasa rekening bersama masih 

mungkin melakukan wanprestasi ketika pihak jasa rekening bersama 



 

 

6 

melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan seperti 

menyebarkan kepada umum data pribadi milik pihak yang menggunakan 

jasanya. 

Permasalahan yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban salah 

satu pihak dalam melaksanakan perjanjian menggunakan rekening bersama 

menimbulkan perselisihan antara para pihak yang mengikatkan dirinya pada 

kontrak elektronik.Pihak pembeli yang merasa dirugikan akibat tidak 

terpenuhinya kewajiban pihak penjual berselisih tentang biaya ganti rugi atau 

pengembalian barang yang sesuai dengan perjanjian. Pihak rekening bersama 

yang merupakan pihak ketiga dalam penengah perjanjian tidak bisa serta 

merta ikut campur dalam permasalahan kecuali memiliki pasal tentang 

pengembalian barang di dalam perjanjian yang telah dibuat. 

Seperti yang diketahui bahwa pada pasal 15 ayat (1) dan (2) mengatur 

tentang : 

“Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan 

sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap 

beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya”. 

“Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan sistem elektroniknya”.
10

 

Dalam Pasal diatas yang disebut penyelenggara sistem elektronik 

adalah pihak penjual dan pihak rekening bersama yang berada pada Forum 

Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO). Penyelenggara sistem elektronik 

                                                            
10 Undang – Undang RI Nomor  11 Tahun 2008  Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 
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dikatakan haruslah menyelenggarakankan sistem elektronik secara andal dan 

bertanggung jawab agar dapat menjamin hak-hak dari pihak pembeli untuk 

tidak dilanggar. 

Dalam perjanjian menggunakan rekening bersama haruslah memenuhi 

syarat sah kontrak elektronik yang tertuang dalam Pasal 47 ayat (2) PP No 82 

tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi 

elektronik. mengingat Pasal 18 ayat (1) mengatakan bahwa “Transaksi 

elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik elektronik mengikat 

para pihak”
11

, jadi pihak – pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu 

perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. 

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang ITE yang mengatakan bahwa pihak 

yang menyelenggarakan sistem elektronik haruslah secara andal dan aman 

serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik, mengingat 

bahwa apabila para pihak yang melaksanakan perjanjian menggunakan 

rekening bersama di forum pekanbaru jual beli online (PJBO) masih terbuka 

untuk melakukan wanprestasi seperti tidak melakukan apa yang telah 

disanggupi akan dilakukanya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak 

sebagimana yang diperjanjikan dan melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi 

terlambat. Sehingga apabila para pihak melakukan wanprestasi bagaimana 

dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada 

pihak dirugikan dalam perjanjian transaksi elektronik. 

                                                            
11 Undang – Undang RI Nomor  11 Tahun 2008  Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 
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Berdasarkan uraian diatas dan untuk mengetahui serta menganalisis 

lebih lanjut mengenai pelaksanaan perjanjian yang dilakukan para pihak baik 

penjual dengan pembeli serta dengan pihak ketiga dan juga perlindungan 

hukum terhadap pengguna jasa layanan pihak ketiga melalui Rekening 

bersama, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Rekening Bersama pada 

Forum Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO)”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan diatas, maka penulis membatasi permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini berkaitan dengan persfektif hukum terhadap kerugian 

dalam pelaksanaan perjanjian jual beli menggunakan rekening bersama di 

forum Pekanbaru jual beli online menurut undang-undang ITE serta 

perlindungan hukum yang diberikannya dan Penyelesaian perselisihan yang 

terjadi dalam perjanjian jual beli menggunakan rekening bersama menurut 

undang-undang ITE. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah persfektif hukum terhadap kerugian dalam pelaksanaan 

perjanjian jual beli melalui rekening bersamadi forum Pekanbaru Jual Beli 

Online (PJBO) ? 
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2. Bagaimanakah penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam perjanjian jual 

beli menggunakan rekening bersama di Forum Pekanbaru Jual Beli Online 

(PJBO) menurut UU ITE? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian ini adalah : 

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipersfektif hukum terhadap 

kerugian dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui rekening 

bersama pada Forum Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO). 

b. Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam 

perjanjian jual beli menggunakan rekening bersama di Forum 

Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) menurut UU ITE. 

2. Manfaat Penelitian ini adalah : 

a. Sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya di 

dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada 

umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya 

mengenai perjanjian jual beli secara online. 

b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat tentang legalitas dan 

perlindungan hukum dalam transaksi jual beli secara online 

menggunakan rekening bersama, sehingga masyarakat dapat 

melakukan transaksi jual beli secara online dengan aman. 

c. Penelitian ini adalah salah satu syarat guna menyelesaikan studi serta 

memperoleh gelar strata 1 (S-1) pada jurusan Ilmu Hukum pada 
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Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian 

terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.
12

 Data dikumpulkan 

mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli secara online dengan 

menggunakan jasa pihak ketiga melalui Rekening bersama, hal ini 

dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data yang akurat mengenai 

permasalahan yang diteliti sesuai dengan sifat deskriptif yaitu Penelitian 

deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk 

mendeskripsikan fenomena – fenomena yang ada, baik fenomena alamiah 

maupun fenomena buatan manusia.
13

 Fenomena itu bisa berupa 

bentukkerugian, pengembalian barang pihak pembeli, tidak terpenuhinya 

kewajiban dan pereselisihan yang terjadi dalam suatu perjanjian serta 

penyelesaianya. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Pekanbaru tepatnya 

di Kantor Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO).Alasan penulis memilih 

lokasi ini adalah karena pembuatan perjanjian jual beli melalui rekening 

bersama dilaksanakan di kantor Forum Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) 

                                                            
12 Joko Subagyo P, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Rieneka 

Cipta, 2011), h. 11 

13 Sukmadinata, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 72 
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dan permusyawarahan tentang perselisihian antara pihak yang membuat 

perjanjian juga dilaksanakan di kantor Forum Pekanbaru Jual Beli Online 

(PJBO) serta banyaknya penjual dan pembeli yang sering mendatangi 

kantor tersebut. 

3. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek adalah target populasi yang memiliki karakteristik tertentu 

yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
14

 Maka subyek dalam penelitian ini adalah admin 

rekening bersama, pembeli dan penjual di Forum Pekanbaru Jual Beli 

Online (PJBO) selama tahun 2016. 

Obyek penelitian adalah sesuatu yang merupakan inti dari 

problematika penelitian.
15

 Obyek dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan 

perjanjian melalui rekening bersama yang dilakukan oleh pembeli, penjual 

dan pihak rekening bersama serta penyelesaian perselisihan oleh pihak 

rekening bersama yang terjadi di antara pembeli dan penjual selama tahun 

2016 di Forum Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO). 

4. Populasi dan sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan 

diteliti, populasi sebagai kumpulan dari individu yang merupakan sumber 

informasi dalam suatu penelitian.
16

 Populasi yang dimaksud pihak – pihak 

yang terikat dalam Perjanjian Jual Beli Online melalui Rekening Bersama 

                                                            
14 Ibid. 

15 Ibid. 

16 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 

2005), h. 118 
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yaitu 16 orang Penjual dan 40 orang pembeli yang pernah menggunakan 

rekening bersama dan 2 orang admin Rekening Bersama pada Forum 

Pekanbaru Jual Beli Online. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik 

populasi yang ada, yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.
17

 

Berdasarkan populasi diatas, teknik penentuan sampel yang digunakan 

adalah teknik Purposive Sampling, artinya peneliti menunjuk langsung 

sampel yang akan diambil. Maka sampel yang dapat diambil yaitu : 2 

orang admin Rekening Bersama, 8 orang Penjual dan 20 orang Pembeli 

yang pernah menggunakan rekening bersama dalam jangka waktu tahun 

2016 seperti yang tercantum dalam tabel berikut. 

Tabel 1.1 

Populasi dan Sampel 

Jenis Populasi 
Jumlah 

Populasi 

Jumlah 

Sampel 
Persentase 

Pemilik Rekening Bersama 2 2 100% 

Penjual selama tahun 2016 16 8 50% 

Pembeli selama tahun 2016 40 20 50% 

Jumlah 58 30 50% 

 Sumber : Data Lapangan 2016 

5. Sumber Data 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

wawancara, observasi dan alat lainya merupakann data primer.
18

 

Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data yang diperoleh 

secara langsung dari responden melalui metode observasi dan 

                                                            
17 Amirudin & Zainul Asiki, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2008), h.96 

18 Ibid, h. 23 
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wawancara. Responden dalam penelitian ini antara lain Pihak PJBO 

yaitu pemilik forum PJBO, 20 orang pembeli, 8 orang penjual dan 2 

orang admin rekening bersama. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.
19

 

Data Sekunder merupakan  penjelasan terhadap data yang didapat 

secara langsung dari sumbernya, maka data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah berupa data–data yang terdiri dari data primer dan 

tersier 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi yaitu melakukan pengamatan untuk mendapatkan gambaran 

yang tepat mengenai subjek penelitian, bentuk pengamatan penulis 

laukukan secara langsung. 

b. Wawancara yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung kepada subjek penelitian yaitu pihak penjual yang 

menggunakan rekening bersama selama periode tahun 2016 dan pihak 

rekening bersama pada Forum Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO). 

c. Angket (kuisoner) yaitu pertanyaan – pertanyaan yang tersusun secara 

kronologis dari yang umum mengarah pada khusus untuk diberikan 

kepada responden yaitu pihak pembeli yang menggunakan rekening 

bersama selama periode tahun 2016. 

d. Kajian Pustaka yaitu metode pengumpulan data digunakan peneliti 

dalam mencari dan mengumpulkan data yang dapat mendukung dan 

                                                            
19 Ibid, h. 88 
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menguatkan penelitian yang diadakan. Metode ini dilakukan dengan 

mengkaji berbagai literature yang mendukung dan berkaitan dengan 

objek penelitian. 

7. Teknik Analisa Data 

Metode analisa data yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif
20

, 

yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat 

yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan 

rumusan permasalahan yang dibahas. Penjelasan data diperoleh melalui 

wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli sehingga 

mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang 

kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara induktif yakni dari hal – 

hal yang bersifat khusus kepada hal – hal bersifat umum. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberika pemaparan yang sistematis pembatasan pembahasan 

ini dengan sistem penulisan sebagai berikut : 

BAB I  : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : Berisikan tinjauan umum tentang lokasi penelitian, yang meliputi 

sejarah Forum Pekanbaru Jual Beli Online(PJBO), Rekening 

bersama di Forum Pekanbaru Jual beli Online (PJBO) dan Struktur 

organisasi Forum Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) . 

                                                            
20Ibid. h. 106 
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BAB III : Membahas tentang Teori Perjanjian dalam perdata, Teori 

Perjanjian Jual Beli, dan Teori Transaksi Elektronik ( E-

Commerce ). 

 BAB IV : Memaparkan tentang Perseftif Hukum terhadap Kerugian dalam 

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Rekening Bersama Pada 

Forum Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) dan Penyelesaian 

Perselisihan yang terjadi dalam Perjanjian jual beli melalui 

Rekening Bersama Pada Forum Pekanbaru Jual Beli Online 

(PJBO) menurut UU ITE. 

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 


