
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya seluruh kebutuhan manusia telah diciptakan Allah SWT,

sehingga manusia tidak perlu khawatir lagi tidak akan memperoleh bagian rezeki.

Namun, pada kenyataannya, masih ada yang tidak mendapat bagian. Inilah yang

dikatakan masalah ekonomi dan menjadi penyebab munculnya sistem ekonomi.

Sistem ekonomi non-Islam sangat yakin bahwa inti persoalan ekonomi

adalah masalah produksi, Penyebab kemiskinan menurut mereka adalah

kurangnya atau terbatasnya barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia untuk

memenuhi kebutuhan manusia yang tidak pernah terbatas dan beraneka ragam.

Dan untuk mengatasi persoalan tersebut, menurut mereka perlu bekerja keras

memproduksi sebanyak-banyak alat pemuas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Mereka berpendapat harus meningkatkan produksi sampai titik maksimum. Jika

produksi telah maksimum, tentu kebutuhan manusia yang banyak itu akan

terpenuhi.

Sedangkan menurut sistem ekonomi islam, inti masalah ekonomi bukanlah

kekurangan produksi, melainkan adalah distribusi. Kajian tentang zakat sebagai

sistem distribusi memperoleh porsi yang besar dalam sistem ekonomi islam.

Sedemikian pentingnya, sehingga zakat ditempatkan sebagai rukun islam yang

ketiga sesudah shalat, mendahului kewajiban puasa dan haji.
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Islam memandang bahwa sumber daya alam tersedia cukup untuk seluruh

makhluk, hanya saja yang diperlukan adalah sistem distribusi yang adil yang

menjamin semua penduduk untuk mempunyai kesempatan dan memperoleh

rezekinya melalaui mekanisme zakat. Hal ini telah dibuktikan keberhasilannya

dizaman  Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dimana dunia dengan sistem ekonomi

Islam menjadi sejahtera, sampai sulit dicari para mustahiq untuk diberi zakat

(Gusfahmi 2007: 53).

Di dalam Al-Qur’an terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan

menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu sedekah dan

infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai

kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Dari 32 ayat

dalam Al-Qur’an yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya

menghubungkan ketentuan zakat dengan sholat (Nuruddin Mhd. Ali, 2006: 24).

Sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:







Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah bersama
orang-orang yang ruku”. (QS. Al-Baqarah: 43).

Zakat sendiri bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan

duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi dan lainnya, tetapi juga

mempunyai implikasi untuk kehidupan akhirat (Nurul Huda dkk, 2009: 64).

Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat

dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat



akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat

(Mursyidi, 2003: 170). Setelah zakat dikeluarkan, seseorang telah suci (bersih)

diri dari penyakit kikir (bakhil) dan tamak. Hartanya juga bersih, karena tidak ada

lagi hak orang lain pada hartanya. Sebagai landasan kewajiban mengeluarkan

zakat, Allah SWT, berfirman:









Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah:
103).

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan bagian dari kedermawanan

dalam konteks masyarakat muslim. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap

muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun Islam. Sedangkan infak dan

sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat Allah SWT yang

telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian

hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun

perjuangan dakwah Islamiyah.

Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 hijrah, sementara sedekah fitrah pada

tahun ke-2 hijrah. Akan tetapi ahli hadits memandang zakat telah diwajibkan

sebelum tahun ke-9 hijrah ketika Maulana Abdul Hasan berkata zakat diwajibkan

setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya. Sebelum diwajibkan,

zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum.



Peraturan mengenai pengeluaran zakat diatas muncul pada tahun ke-9 hijrah

ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah Negara berekspansi dengan cepat dan

orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem

pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan

tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. Para pengumpul zakat

bukanlah pekerjaan yang memerlukan waktu dan para pegawainya tidak diberikan

gaji resmi, tetapi mereka mendapatkan bayaran dari dana zakat (Heri Sudarsono,

2004: 233).

Zakat adalah persoalan faridhah sulthaniyah, yaitu suatu kewajiban yang

terkait dengan pemerintah Islam. Adapun orang-orang yang berhak menerima

zakat Allah SWT, berfirman:














Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS.At-Taubah: 60)

Zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk

mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan

sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung

jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam



memaksimalkan pengelolaan akuntansi zakat, pemerintah membentuk badan yang

mengelola dana zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh

pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat

kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam hal ini akuntansi zakat berfungsi

untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengelolaan

zakat. Lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari

muzakki baik jumlah maupun jenis zakat.

Di Indonesia, pengelolaan dana zakat telah diatur berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 115

Tahun 2011 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang ini dikatakan bahwa menunaikan zakat

merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam

dan merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan

dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan pengelolaan zakat

adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam pasal 25

dikatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan

syariat Islam.

Tentang pengelolaan zakat pasal 29 dikatakan bahwa BAZNAS

kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat,

infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan

Pemerintah Daerah secara berkala.



Dalam proses pelaporan keuangan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga

Amil Zakat (LAZ) belum memiliki standar akuntansi keuangan sehingga terjadi

perbedaan penyusunan laporan keuangan antara satu lembaga dengan lembaga

lainnya. Namun pada tahun 2011 opini syariah telah dikeluarkan, PSAK 109

tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah diselesaikan.

Dalam bulan Oktober 2011 lalu, buku PSAK 109 telah terbit dan dinikmati

oleh kita semua. Itu artinya bahwa PSAK 109 telah resmi berlaku. Berlakunya

PSAK 109 pada 1 Januari 2012 akan menjadi babak baru dalam perkembangan

zakat di Indonesia. Semua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) akan dapat

menjadikan PSAK 109 sebagai pedoman pengelolaan keuangan dan akuntansi,

sekaligus dalam menyajikan laporan keuangan. Para akuntan publik juga dapat

menjadikan PSAK 109 untuk melakukan audit atas laporan keuangan Organisasi

Pengeloa Zakat (OPZ).

Dengan semua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merujuk pada PSAK

109 dalam menyajikan laporan keuangan, akan menjadi lebih mudah apabila

hendak melakukan perbandingan kinerja keuangan antar Organisasi Pengelola

Zakat (OPZ). Dengan terbitnya PSAK 109, maka semakin lengkaplah pedoman

pengelolaan zakat di Indonesia.

Penelitian jenis ini pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya,

yaitu penelitian oleh Nurul Fitria (2013) menunjukkan Badan Amil Zakat dalam

penyaluran zakat kepada mustahik belum mencatat program pekanbaru taqwa. Hal

ini sangat berpengaruh terhadap saldo dana zakat pada laporan keuangan hingga

saldo akhir di tahun 2012. Dan juga pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat



terdapat kesalahan dalam pencatatan dana sehingga mengakibatkan pembaca

keliru dalam memahami laporan keuangan Badan Amil Zakat. Dan Penyajian

laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, namun Badan Amil Zakat

dalam penyajian laporan keuangannya belum lengkap seperti yang disebutkan

dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang menyatakan

bahwa laporan amil terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan

Dana, Laporan Perubahana Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas

Laporan Keuangan.

Kemudian penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Akhmad Syabil

Suhendra (2011) menunjukkan Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan

keuangan zakat, infak dan sedekah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan

berupa Neraca, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas,

Laporan Dana Termanfaatkan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan

tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan,

namun pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kampar tidak menerapkan

laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Dan dalam penelitian ini juga banyak saldo dana yang ada dilaporkan pada

laporan keuangan tidak sesuai dengan lampiran pada laporan tahunan akan

menyebabkan pembaca keliru dalam membaca laporan keuangan. Adapun

kesalahan-kesalahan yang terjadi disebabkan karena kesalahan petugas amil

dalam menginput data laporan keuangan yang disusun oleh bendahara Badan

Amil Zakat Daerah Kabupaten Kampar. Dan untuk mengoptimalkan



pengumpulan zakatnya, pada tahun 2009 Badan Amil Zakat Provinsi Riau

mengadakan kerja sama dengan Bank Riau Cabang Bangkinang dan BRI Cabang

Bangkinang yang mana keduanya merupakan bank konvensional. Bendahara

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kampar mengakui bahwa dari BRI Cabang

Bangkinang rekening dana Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kampar

mendapatkan bunga bank. Namun dalam laporan keuangannya tidak ditemukan

suatu keteranganpun mengenai bunga bank tersebut. Seharusnya petugas amil

membuat kebijakan khusus mengenai penggunaan dan pencatatan bunga bank.

Dengan adanya fenomena tersebut, maka perlu dilakukan penelitian pada

Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Badan Amil Zakat Provinsi Riau merupakan

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang telah beroperasi sejak tahun 1987

bernama Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Baitul Maal Provinsi Daerah

Tingkat I Riau dan sekarang bernama Badan Amil Zakat Provinsi Riau, akan

memasuki tahun yang ke 26. Kalau diibaratkan orang, Badan Amil Zakat di

Provinsi Riau telah memasuki usia cukup dewasa.

Dalam hal ini digunakan PSAK 109 sebagai standar perbandingan pada

Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Provinsi Riau, karena data yang diperoleh

ialah laporan keuangan tahun 2013. Sebagaimana diketahui bahwa Ikatan

Akuntan Indonesia telah menyusun PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan

Infak/Sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat

dan Infak/Sedekah pada Lembaga Keuangan Syariah.

Adapun masalah yang ditemukan pada Badan Amil Zakat Provinsi Riau

adalah sebagai berikut:



1. Badan Amil Zakat Provinsi Riau dalam mempertanggungjawabkan

laporan keuangan tidak melakukan penyusunan Neraca atau Laporan

Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset

Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan yang disajikan hanyalah laporan keuangan yang sederhana saja.

Hal ini tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Sehingga

mengakibatkan informasi yang didapat sangat terbatas.

2. Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau ada

saldo dana yang tidak sesuai yaitu antara rekapitulasi penerimaan dana

zakat dan infak/sedekah dengan daftar penerimaan dana zakat dan

infak/sedekah, kemudian antara rekapitulasi penyaluran dana zakat dan

infak/sedekah dengan daftar penyaluran dana zakat dan infak/sedekah,

yaitu sebagai berikut:

a. Saldo dana pada rekapitulasi penerimaan dana zakat dilaporkan

sebesar Rp.1.305.906.773,00 sedangkan pada daftar penerimaan

jumlah seluruh dana zakat ialah sebesar  Rp.1.314.334.598,00

sehingga terjadi selisih sebesar  Rp.8.427.825,00. Saldo dana infak

pada rekapitulasi penerimaan dana dilaporkan sebesar

Rp.6.755.425,00 sedangkan pada daftar penerimaan jumlah seluruh

dana infak ialah sebesar Rp.3.250.000,00 sehingga terjadi selisih

sebesar Rp.3.505.425,00. Saldo dana sedekah pada rekapitulasi

penerimaan dana dilaporkan sebesar Rp.4.922.400,00 sedangkan



pada daftar penerimaan tidak ada dana untuk sedekah. Kesalahan

pencatatan mengakibatkan pembaca laporan keuangan keliru dalam

membaca laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena kurang

telitinya bandahara dalam menyusun laporan keuangan.

b. Pada rekapitulasi penyaluran dana untuk fakir miskin dilaporkan

sebesar Rp.1.522.750.000,00 sedangkan dana pada daftar penyaluran

berjumlah sebesar Rp.1.527.250.000,00 sehingga terjadi selisih

sebesar Rp.4.500.000,00. Pada rekapitulasi penyaluran dana untuk

muallaf dilaporkan sebesar Rp.29.225.000,00 sedangkan dana pada

daftar penyaluran berjumlah sebesar Rp.28.225.000,00 sehingga

terjadi selisih sebesar Rp.1.000.000,00. Pada rekapitulasi penyaluran

dana untuk fisabilillah dilaporkan sebesar Rp.105.990.000,00

sedangkan dana pada daftar penyaluran berjumlah Rp.105.490.000,00

sehingga terjadi selisih sebesar Rp.500.000,00. Terjadinya selisih

saldo dana ini akan menyebabkan pembaca laporan keuangan keliru

dalam membaca laporan keuangan.

3. Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau dalam

penyaluran dana untuk gharimin dan amil tidak dicatat, namun pada

rekapitulasi penyaluran dana terdapat data untuk gharimin di bulan

Februari sebesar Rp.2.500.000,00 dan amil sebesar Rp.200.000,00. Tidak

dicatatnya penyaluran dana untuk gharimin dan amil mengakibatkan

perbedaan saldo dana antara laporan keuangan dengan rekapitulasi

penyaluran dana.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan

masalah yang diangkat adalah:

“Apakah penyajian laporan keuangan Badan Amil Zakat Provinsi Riau

telah sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah”?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan Badan Amil Zakat

Provinsi Riau telah sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan

Infak/Sedekah”.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis dibidang akuntansi, dimana penulis

dapat melihat secara langsung praktek akuntansi tentang penyajian

laporan keuangan yang diterapkan pada Badan Amil Zakat Provinsi Riau.

2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program

Strata Satu (SI) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan

penelitian dengan judul yang sama.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Provinsi Riau yang

berlokasi di Jalan Hangtuah, Komplek Mesjid Agung An-Nur Provinsi Riau.

Penelitian ini dimulai dari tanggal 10 Maret s/d 28 Mei 2014.

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data adalah sebagai berikut:

a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data

pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Burhan Bungin,

2011: 132). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh

dari Badan Amil Zakat Provinsi Riau melalui wawancara, kemudian

diolah dan disusun kembali mengenai proses Pelaporan Keuangan

Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau

sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Burhan Bungin,

2011:132). Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang

diperoleh dari Badan Amil Zakat Provinsi Riau dalam bentuk jadi,

seperti Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Provinsi Riau, Dasar Hukum,

Visi Misi, Susunan Pengurus, Tugas Pokok dan Fungsi, serta data lain

yang relevan yang diperlukan dalam penelitian ini.



1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan datanya, yaitu:

a. Teknik dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh

dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan,

baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar

(http://www.sarjanaku.com/2011/06/metode dokumentasi). Dalam

pengumpulan data penelitian ini, metode yang dilakukan dengan cara

mempelajari literatur-literatur, baik berupa Undang-Undang, peraturan

pemerintah, dan buku-buku yang berhubungan dengan akuntansi Zakat,

Infak dan Sedekah.

b. Penelitian Lapangan, yaitu suatu cara pengumpulan data dalam

penelitian kualitatif yang memerlukan pengetahuan mendalam akan

literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak penelti

(http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian lapangan). Pengumpulan data

dalam penelitian ini, digunakan Penelitian lapangan yaitu dengan

melakukan pengamatan proses pelaporan keuangan Badan Amil Zakat

Provinsi Riau dan dengan cara melakukan wawancara untuk

mendapatkan data atau keterangan secara langsung.

1.5.4 Analisis Data

Dalam penyusunan penelitian ini, di gunakan Metode Deskriptif yaitu

dengan membandingkan antara praktek dan teori yang ada. Kemudian ditarik



kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk skripsi. Menurut Travers (1978) dalam

Husein Umar (2009: 22), metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat

sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-

sebab dari suatu gejala tertentu.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisannya, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Merupakan bab yang menjelaskan tentang pertama: pengertian

akuntansi, pengertian akuntansi syariah, prinsip-prinsip akuntansi

syariah, perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi

konvensional, serta pengertian, tujuan dan teknik akuntansi zakat.

Kedua: penjelasan tentang PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat,

infak dan sedekah. Ketiga: pengertian zakat, infak, dan sedekah,

landasan kewajiban zakat, hukum zakat, syarat dan jenis zakat,

pihak-pihak yang terkait dengan zakat, pendayagunaan dan manfaat

zakat, serta perbedaan dan persamaan antara zakat dan pajak.

Keempat: pengertian amil zakat, syarat-syarat amil zakat,

organisasi pengelola zakat, serta tugas dan wewenang amil zakat.

BABIII : GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI

RIAU



Merupakan bab  yang menguraikan tentang sejarah berdirinya,

dasar hukum, visi dan misi, susunan pengurus, tugas pokok dan

fungsi, serta program unggulan Badan Amil Zakat Provinsi Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang analisis laporan

keuangan Badan Amil Zakat Provinsi Riau dan kinerja petugas

amil zakat dalam menyusun laporan keuangan.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab yang mengemukakan tentang kesimpulan yang

diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan serta memberikan

saran-saran.


