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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penegasan Indonesia adalah Negara hukum yang selama ini diatur dalam 

Penjelasan UUD 1945, dalam Perubahan UUD 1945 telah diangkat ke dalam 

UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah 

Negara hukum”. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, 

dan perilaku alat Negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan 

hukum.Bahkan, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan 

dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat Negara maupun 

penduduk.
1
 

Konsep Negara hukum bertujuan untuk menghindarkan Negara atau 

pemerintahan bertindak sewenang-wenang. Dengan kata lain, konsep Negara 

hukum bertujuan untuk membatasi kekuasaan Negara atau pemerintah. Kekuasaan 

pemerintah yang terbatas atau yang dibatasi merupakan salah satu cirri dari 

pemerintahan yang berkedaulatan rakyat (pemerintahan demokratis).
2
 

Ciri-ciri dari Negara hukum menurut Jimly Ashidiqqie ada dua belas 

diantaranya adalah Supremasi hukum (supremacy of law), persamaan dalam 

hukum (equality before the law), asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ 

eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata 
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usaha Negara, peradilan tata Negara, mahkamah konstitusi (constitutional court), 

perlindungan hak asasi manusia, bersifatdemokrasi (democratishe Rechstaat), 

berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtstaat), serta 

transparansi dan kontrol sosial.
3
 

Lembaga kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum merupakan 

dasar penting yang menggambarkan demokratis konstitusional.Lembaga ini 

bertugas untuk mengawasi jalannya hukum dan pemerintahan agar tidak 

menyimpang dari konstitusi.Selain itu juga berperan sebagai lembaga penegak 

demokrasi.Dalam negara hukum, keberadaan lembaga kekuasaan kehakiman 

merupakan ciri utama dan menjadi akar.Tidak ada negara hukum tanpa adanya 

lembaga kekuasaan kehakiman, terutama dalam negara hukum modern.
4
 

 Pada mulanya, memang tidak dikenal adanya Mahkamah 

konstitusi.Bahkan, keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi itu sendiri didunia 

memang relatif masih baru. Oleh karena itu, pada tahun 1945 ketika UUD 1945 

dirumuskan, gagasan Mahkamah Konstitusi ini belum muncul. Namun di 

kalangan Negara-negara demokrasi baru, terutama di lingkungan Negara-negara 

yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi pada perempatan 

terakhir abad ke 20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat 

popular.
5
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Studi hukum tata Negara dan konstitusi semakin menarik ketika melihat 

kenyataan bahwa UUD 1945 pasca amandemen mengimplikasi perubahan secara 

mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk struktur dan relasi 

kelembagaan Negara. Perubahan UUD 1945 dilakukan pada kurun waktu 1999-

2002 dalam satu rangkain perubahan, dibahas selama 2 tahun 11 bulan dengan 

cermatdan disahkan dalam empat tahap sidang tahunan MPR, yaitu tahun 1999, 

2000, 2001, 2002.
6
Salah satu implikasi dari pengadopsian prinsip-prinsip tersebut, 

kiranya diperlukan pelembagaan yang memungkinkan peranan hukumdan hakim 

untuk dapat mengontrol proses dan produk keputusan-keputusan politik yang 

hanya mendasarkan diri pada prinsip “the rule of law”. Dalam hal ini fungsi 

judicial review atas undang-undang tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Terkait dengan fungsi judicial review inilah, Mahakamah  Konstitusi 

(MK) dibentuk. MK dihadirkan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di 

samping Mahkamah Agung (MA), yang jauh lebih dulu ada.MK dan MA keduaya 

berdiri sejajar dengan peran dan fungsi yang berbeda sebagaimana ditentukan 

dalam UUD 1945. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh keduanya sebagai 

pelaku kekuasaan kehakiman adalah kewenangan judicial review, yakni menguji 

peraturan perundang-undangan  dengan batu uji peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. 

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji UU terhadap UUD 

1945 sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 24C, yang 
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Garfindo Persada, 2009), h. 187. 



4 
 

menyatakankewenagan MK sebagai berikut, “Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945, 

memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan 

oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai 

politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan memberikan 

putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau 

wakil presiden.”
7
 

Sejak awal dibentuk, MK dimaksudkan untuk mengawal dan menjaga agar 

konstitusi sebagai hukum tertinggi dan benar-benar dijalankan atau ditegakkan 

dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip 

Negara hukum modern. 

Melalui putusannya, MK dapat mengabulkan permohonan pemohon 

dengan menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal, bagian, atau keseluruhan 

UU bertentangan dengan UUD 1945.
8
 Hal ini sebagaimana ditentukan dalam 

pasal 57 ayat (1) UU MK menyebutkan, putusan MK yang amar putusannya 

menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari UU 

bertentangan dengan UUD 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Ketentuan tersebut meperlihatkan bahwa putusan MK dalam perkara pengujian 

UU terhadap UUD 1945 adalah menyatakan materi muatan, ayat, pasal dan/atau 

bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam 

konteks inilah MK memerankan diri sebagai a negative legislature atau pembatal 
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norma dan bukan pembuat norma atau positive legislature. Inilah khittah 

dibentuknya MK, sebagai negatif legislator, MK hanya bisa menghilangkan 

norma yang ada dalam suatu UU bila bertentangan dengan UUD1945 karena MK 

tidak boleh menambah norma baru ke dalam UU tersebut yang sesungguhnya 

menjadi kewenangan lembaga legislatif. Hal ini tegas dinyatakan dalm UU No. 24 

Tahun 2003, yang menyatakan MK sebatas menghapus norma (negative 

legislature).
9
 

Namun demikian, dalam prakteknya, terdapat beberapa putusan MK yang 

membuat MK dalam memainkan peran sebagai negatif legislator membuat 

putusan bersifat positive legislature.Salah satunya yaitu putusan No. 102/PUU-

VII/2009. Yang mana putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 merupakan putusan 

atas permohonan pemohon  dalam pengujian pasal 28 dan pasal 111 UU No. 42 

Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945. 

Dalam putusan tersebut MK menyatakan antara lain: 

“permohonan para Pemohon terhadap pasal 28 dan 

pasal 111 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Presiden dan 

Wakil Presiden beralasan hukum, namun Mahkamah 

menilai bahwa permohonan para Pemohon adalah 

konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) 

sepanjang tidak menghilangkan hak pilih warga Negara 

yang tidak terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden.” 
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Dalam amar putusannya, MK menyatakan mengabulkan permohonan para 

Pemohon untuk sebagian, dan menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 UU No. 42 

Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional 

sepanjang diartikan mencakup warga Negara yang tidak terdaftar dalam DPT 

tertentu, diantaranya: 

“Selain Warga Negara Indonesia yang teraftar dalam 

DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar 

dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan 

menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih 

berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga 

Negara Indonesia yang berada di luar negeri.”
10

 

Pengujian Undang-Undang ini merupakan hal tindakan luar biasa karena 

Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan penafsiran dan ajudikasi terhadap 

Undang-Undang tetapi memberi muatannorma terhadap Undang-

Undang.Sehingga dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi turut berperan 

sebagai Positive Legislature. 

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positivve Legislaturesecara nyata 

menempatkan sebuah lembaga peradilan tidak lagi sebagai negative legislature 

yang memberikan ajudikasi hukum.Hal ini menimbulkan banyak perdebatan 

dalam setiap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “PERGESERAN NEGATIVE 
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LEGISLATURE DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN JUDICIAL 

REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI”. 

B. Batasan Masalah  

Mengingat luasnya pembahasan penelitian ini, maka permasalahan 

penelitian ini akan dibatasi. penulis membatasi masalah yang berhubungan dengan 

Pergeseran Negative Legislature dalam Pelaksanaan Kewenangan Judicial Review 

di Mahkamah Konstitusi.  

C. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan yang dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pergeseran Negatif Legislature dalam pelaksanaan Kewenanngan 

Yudicial Review di Mahkamah Konstitusi? 

2. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Pergeseran Negatif Legislature dalam 

pelaksanaan Kewenanngan Yudicial Review di Mahkamah Konstitusi? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan yang dicapai untuk penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Pergeseran Negatif Legislature dalam pelaksanaan 

Kewenanngan Yudicial Review di Mahkamah Konstitusi. 

2. Untuk mengetahui Akibat Hukum terhadap Pergeseran Negatif Legislature 

dalam pelaksanaan Kewenanngan Yudicial Review di Mahkamah Konstitusi. 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Dapat  menambah wawasan penulis, serta diharapkan bermanfaat bagi 

perkembangan umum, ilmu hukum pada umumnya, dan dibidang hukum tata 
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Negara, dan praktisi ketatanegaraan dalam melihat terjadinya Pergeseran 

Negatif Legislature dalam pelaksanaan Kewenanngan Yudicial Review di 

Mahkamah Konstitusi.  

2. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan masukan kebaikan 

kedepannya untuk lembaga Negara terkhususnya mahkamah konstitusi.  

3. Secara akademis, penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana 

Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah  Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasin Riau. 

E. Kerangka Teoritis  

Teori Negara hukum , ide negara hukum selain terkait dengan konsep 

rechstaat dan rule of law, juga berkaitan dengan konsep nomocracy yang berasal 

dari perkatan nomos dan cratos. Yaitu yang berarti dari nomos adalah norma 

sedangkan cratos adalah kekuasaan. 

Menurut Stahl, unsur-unsur negar hukum sebagai berikut : 

1. Perlindungan hak asasi manusia  

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu  

3. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan  

4. Peradilan administrasi negara dan perselisihan. 
11

 

Prinsip-prinsip negara hukum sebagai pilar-pilar utama yang menyangga 

berdirinya negara hukum sebagai berikut : 

1. Supremasi hukum ( Supremacy of Law).  

2. Persamaan dalam Hukum ( Equality before the Law). 
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3. Asas Legalitas ( Due Process of Law ) 

4. Pembatasan Kekuasaan 

5. Organ-Organ Penunjang yang Independen. 

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak 

7. Peradilan Tata Usaha Negara. 

8. Mahkamah Konstitusi ( Constitutional Court ) 

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia. 

10. Bersifat Demokratis (Democratishe Rechtsstaat). 

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare 

Rechstaa).  

12. Transparansi dan Kontrol Sosial. 

Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi oleh 

semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam 

kehidupan bernegara.Prinsip-prinsip negara hukum (nomocratie) dan prinsip-

prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dijalankan secara beriringan.Paham negara 

hukum yang demikian dikenal dengan sebagai negara hukum yang demokratis 

(democratische rechtsstaat) atau dalam bentuk konstitusional disebut 

(constitutional democracy).
12

 

Pengujian peraturan perundang-undangan secara terminologi Bahasa 

terdiri dari perkataan „pengujian‟danperaturan perundang-undangan “.Pengujian 

berasal dari akar kata „uji‟ yang memiliki arti percobaan untuk mengetahui mutu 

sesuatu, sehingga „ pengujian‟ diartikan sebagai proses, cara perbuatan menguji. 
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Sedangkan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis 

yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat 

secara umum. 

Dengan demikian, pengujian peraturan perundang-undangan dapat 

diartikan sebagai proses untuk menguji peraturan tertulis baik yang dibentuk oleh 

lembaga negara maupun pejabat yang berwenang yang memiliki kekuatan 

mengikat secara umum. 
13

 

 Teori Perundang undangan pengertian undang-undang formal dan materil 

penting kaitannya dengan pengujian formal (formele toetshing)atau„procedural 

review dan pengujian materiil atau „ subtantive riview (materiele toetsing).Hak 

menguji formal (formele toetshing) adalah wewenang untuk menilai suatu produk 

legsilatif seperti undang-undang, misalnya terjelma melalui cara-cara 

(procedure)sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku ataukah tidak. Pengujian formal biasanya terkait dengan 

soal-soal procedural dan berkenaan dengan leglitas kompetensi intitusi yang 

membuatnya.Hak menguji material (materieletoetsing) adalah suatu wewenang 

untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan 

sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta 

apakah suatu kekuasaan tertentu berhak menggeluarkan suatu peraturan tertentu.
14
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Menurut A.W. Bradley dan K.D. Ewing, terdapat beberapa alasan 

subtantif yang biasa dipakai dalam pengujian atau judicial riviewe atas norma 

umum peraturan dan norma konkret yaitu : 

1. The ultra vires rule (excess of power ) 

2. Abuse of discretionary power 

3. Failure to perform a statuatory duty 

4. The concept of jurisdiction  

5. Mistake of fact 

6. Acting incompatibly with convention right
15

 

F. Metode Penelitian  

Metode yang di dalam suatu kegiatan penelitian memiliki peran yang 

sangat krusial. Oleh sebab itu, agar terlihat jelas bagaimana penelitian ini 

dilakukan, maka penulis uraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian   

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum 

normatif  adalah penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sebuah 

bangunan sistem norma (Sistem norma dimaksud adalah asas, norma, kaedah, dan 

peraturan perundang-undangan, putusan suatu lembaga, perjanjian dan doktrin). 

 Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif, 

yaitu: “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum 
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yang dihadapi, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan 

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapai..Serta penelitian terhadap argumentasi hukum sebagai 

dasar penentu apakah suatu gejala atau fenomena terhadap Pergeseran Negatif 

Legislature dalam pelaksanaan Kewenanngan Yudicial Review di Mahkamah 

Konstitusi sudah benar atau salah serta bagaimana seharusnya gejala atau 

fenomena itu menurut hukum.Penelitian ini berlandaskan norma-norma hukum 

yang berlaku yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 

2. Pendekatan Masalah  

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, dengan 

pendekatan ini penulis dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek dan isu 

yang akan dibahas. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum 

normatif ini adalah pendekatan undang-undang (Statute Approach)
16

, 

pendekatankasus (Case Approach)
17

, pendekatan historis, pendekatan konseptual  

(Conseptual  Approach)
18

. 

Pendekatan kasus (case approach) dalam hal ini putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009  tentang Judical Review Pasal 28 dan Pasal 

111 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan 

                                                             
16

 Pendekatan Undang-undang (Statute Approach)dimaksudkan bahwa penelitian 

menggunakan peraturan perundangundangan sebagai dasar awal melakukan analisis. 
17

 Pendekatan kasus ( Case Approach ) dalam hukum normative dimaksudkan untuk 

mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktek hukum.  Kasus-kasus yang 

telah diputus sebagaimana dalam yurisprudensi terhadap perkara yang terjadi merupakan focus 

penelitian. 
18

 Pendekatan Konseptual ( Conseptual Approach ) dimaksudkan untuk menganalisa 

bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum.  Hajar 

M. Model-Model Pendekatan dalam Penelitia Hukum dan FIqh,(Pekanbaru: Penerbit Suska Press, 

2015), h.  65-67.  
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untuk menjawab rumusan masalah apakah MK dalam hal ini adalah lembaga yang 

dapat membuat putusan yang sifatnya Positif legislature terhadap putusan 

Mahkamah Konstitusi.pendekatan undang – undang (statute approach) tentu 

wajib ada, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi 

focus sekaligus tema central dalam penelitian ini. 

3. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan Data Sekunder, data sekunder ini terbagi dua 

bahan hukum yaitubahan hukumprimer dan bahan hukumsekunder.Bahan hukum 

primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum tersebut 

terdiri atas: 

a. Peraturan perundang-undangan.  

b. Catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan 

perundang-undangan
19

. 

c. Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 

Bahan hukumsekunder  adalah semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : 

a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa 

permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum,  

b. Kamus-kamus hukum  

Jurnal-jurnal hukum 
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 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,( Jakarta:Sinar: Grafika, 2014 ),h. 4. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kepustakaan, yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah yang sesuai dengan obyek yang 

akan diteliti. 

5. Teknik Analisis Data 

Setelah Data terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, maka tahap 

selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data.Teknik analisis Data yang 

dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu metode analisis hasil studi 

kepustakaan kedalam bentuk kalimat yang di susun secara Deduktif atau 

penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. 

6. Metode Penarikan Kesimpulan  

Setelah data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-

permasalahan penelitian ini, kemudian data tersebut disusun dengan menggunakan 

metode : 

a. Deduktif, mengungkapakan data umum yang ada kaitannya dengan 

permasalahan yang diteliti, kemudian diadakan analisis sehingga dapat 

diambil kesimpulan secara khusus. 

b. Deskriptif, yakni memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa 

hukum atau kondisi hukum untuk dianalisis
20

. 
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I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi 

hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 152. 
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G. Sistematika Penulisan  

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penelitian ini serta 

mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dibahas pada setiap 

bab, maka penulis memakai sistematika V BAB yaitu sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini penulis kemukakan tentang Latar Belakang 

Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM 

Dalam bab ini penulis menguraikan Tentang Konsep Negara 

Hukum dan Konstitusi. 

BAB III : TINJAUAN TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Sejarah Pembentukan 

Mahkamah Konstitusi, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah 

Konstitusi, Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi,Yudicial 

Review di Mahkamah Konstitusi, serta Negative Legislature di 

Mahkamah Konstitusi. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas Pergeseran fungsi negative legislature 

dalam pelaksanaan Kewenanganjudicial review di Mahkamah 

Konstitusidan Akibat Hukum terhadapPergeseran fungsi negative 
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legislature dalam pelaksanaan Kewenangan judicial review di 

Mahkamah Konstitusi. 

BAB V : PENUTUP  

Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran dari hasil 

analisis pembahasan. 

 


