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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan dana atau modal bagi seseorang saat ini sangatlah penting, untuk 

memenuhi kebutuhan dana atau modal maka diperlukan suatu lembaga keuangan. 

Bank sebagai lembaga keuangan ternyata mampu untuk menanggulangi kebutuhan 

dana atau modal yang dibutuhkan masyarakat. 

Salah satu kebijakan pemerintah dalam perbankan antara lain Undang- undang 

Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang lebih sesuai dengan perkembangan 

dan kemajuan di bidang ekonomi, karena bank merupakan lembaga keuangan yang 

mempunyai peran yang strategis dan penting karena salah satu fungsi dari Bank Jatim 

adalah sebagai penyalur dana dalam masyarakat mampu mendukung pelaksanaan 

pembangunan dan hasil-hasilnya ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. 

Penyaluran dana yang dilakukan kepada masyarakat khususnya pengusaha kecil 

dan ekonomi lemah merupakan kebijakan pemerintah dalam sektor Perbankan. 

Penyaluran dana dapat dilakukan melalui pemberian kredit dengan syarat-syarat yang 

telah ditentukan, salah satunya adalah jaminan untuk menjamin kepastian pelunasan 

hutang dari debitur terhadap kreditur. Bentuk jaminan dapat berupa gadai, hak 

tanggungan, dan fidusia. 

Perjanjian yang merupakan perikatan antara kreditur dengan debitur atau pihak 

ketiga yang isinya menjamin pelunasan utang yang timbul dari pemberian kredit, 
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lazim disebut perjanjian jaminan kredit. Sifat perjanjian jaminan ini lazimnya 

dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat accessoir, yaitu senatiasa perjanjian 

dengan yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdi pada perjanjian pokok. 

Suatu perjanjian jaminan tidak ada apabila tidak ada perjanjian pokok atau dengan 

kata lain perjanjian jaminan itu selalu menyertai perjanjian pokok tetapi sebaliknya 

perjanjian pokok tidak selalu menimbulkan perjanjian jaminan1. 

Dengan demikian pejanjian kredit merupakan perjanjian pinjam pakai habis 

yaitu suatu perjanjian dimana pihak pemilik menyerahkan sesuatu barang yang dapat 

habis terpakai kepada pihak pemakai, dengan ketentuan bahwa pihak pemakai itu 

akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pemilik dalam jumlah dan keadaan 

yang sama, di mana sudah di jelaskan dalam pasal 1754 KUH Perdata. Dan yang 

dimaksud dengan “barang” yang di pinjampakaikan oleh perjanjian kredit adalah 

sejumlah uang, yaitu uang pinjaman.2 

Namun dalam kegiatan pelaksanaan prosedur dalam peminjaman kredit ini 

tidak terlepas dari berbagai hambatan yang menimbulkan pemasalahan baik bagi 

pihak Bank Jatim maupun nasabah itu sendiri sehingga mengakibatkan wanprestasi, 

wanpestasi ini dapat disebabkan karena timbul pemasalahan yang dilakukan oleh 

debitur, seperti halnya kasus yang pernah terjadi di PT. Bank Jatim Surabaya yang di 

ambil dari Kertas Kerja Audit(KKA) yaitu : salah satu nasabah asal Sidoarjo yang 

bernama MA (nama samaran), mempunyai usaha ternak lele, meminjam uang sebesar 

                                                             
  1Adrian Sutedi, 2010, Hukum Hak Tanggungan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta hal 25 
  2Munir Fuady, 2002. Hukum Perkreditan Kontemporer. Penerbit PT.. Citra Aditya Bakti. 

Bandung, hal.34. 
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400 juta kepada pihak bank jatim, adapun barang jaminannya yaitu sebidang tanah 

seluas 95 m2 dan bangunan berdiri diatasnya seluas 190 m2,sertifikat hak milik nomor 

00191 yang terletak di daerah Sidoarjo,tetapi dalam perjanjian ini si debitur 

mengalami kondisi wanprestasi, yaitu keterlambatan pembayaran sehingga 

menimbulkan kredit macet.3 

Maka dari itu penulis dapat membandingkan bahwa seperti pada kasus lainnya 

dalam hal wanprestasi ini bisa di karenakan debitur mempunyai niatan/ kesengajaan 

untuk tidak membayar utang kepada kreditur, Wanprestasi sering terjadi karena 

kesengajaan dari pihak debitur sendiri, misalnya debitur dengan sengaja tidak 

melakukan prestasi yang sudah diperjanjikan diawal atau memang debitur dalam 

keadaan yang tidak memungkinkan baginya melakukan prestasi karena suatu hal 

tertentu misalnya terkena bencana alam yang menyebabkan seluruh harta 

kekayaannya habis tertelan alam. 

maka langkah yang di lakukan pihak kreditur di lakukan secara paksa untuk 

melunasi utang debitur, tanpa harus melalui tahap-tahap tertentu, apabila debitur 

sendiri punya niatan untuk tidak melunasinya. Namun dalam kasus bank jatim ini 

langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan tahap-tahap tertentu yaitu dengan 

cara pendekatan-pendekatan kepada debitur dan memberikan kelonggaran waktu 

untuk melunasi utang kepada kreditur. 

 Dalam penulisan hukum ini, penulis mengangkat masalah mengenai jaminan 

menggunakan Hak Tanggungan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 
                                                             

  3Dokumen KKA Pemeriksaan kredit Bank Jatim Surabaya. 
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No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yaitu hak tanggungan adalah hak jaminan 

yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana di maksud dalam UU. No. 5 

Tahun 1960 peraturan dasar pokok dasar agraria, berikut atau benda tidak berikut 

benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan 

utang tertentu yang memberikan kedudukan yang di utamakan kepada kreditur 

tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain.4 

Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-undang No.4 Tahun 1996tentang 

Hak Tanggungan pada dasarnya adalah Hak Tanggungan yangdibebankan pada hak 

atas tanah. Namun kenyataanya seringkali terdapat adanya benda-benda berupa 

bangunan, tanaman dan hasil karya, yang secara tetap merupakan kesatuan dengan 

tanah yang dijadikan jaminan tersebut, tetapi setiap perbuatan hukum mengenai hak-

hak atas tanah, tidak dengan sendirinya meliputi benda-benda tersebut. Namun 

penerapan asas-asas hukum adat tidaklah mutlak, melainkan selalu memperhatikan 

dan disesuaikan dengan perkembangan kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat 

yang dihadapinya. 

Seperti yang sudah kita ketahui di Surabaya khususnya banyak sekali 

usahawan-usahawan yang berceceran, dan hampir semuanya mendapatkan modal 

usahanya tersebut bukan dari harta kekayaan sendiri melainkan modal dari pinjaman 

kredit ke suatu bank tertentu atau lembaga pembiayaan lainnya. Maka dari itu, peran 

serta Bank Jatim sangatlah penting bagi masyarakat di Surabaya maupun sekitarnya 

karena dapat membantu tumbuh kembang perusahaan swasta maupun home industry 
                                                             

  4Komariah, 2008, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hal 128. 
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dalam hal dengan modal berupa uang agar usahanya lebih berkembang pesat di 

Surabaya sendiri sampai ke wilayah yang lain. 

Pemberian kredit yang terjadi khususnya nasabah yang berdomisili di Sidoarjo 

oleh pihak Bank Jatim Surabaya tidak selalu dapat berjalan lancar dan baik, suatu saat 

jika pemberi pinjaman kredit atau kreditur mengalami kesulitan untuk membayar 

angsuran dari nasabah Sidoarjo yang mengajukan pinjaman atau disebut dengan 

debitur karena kelalaian dan atau kesengajaan debitur dan atau adanya sesuatu hal 

lain, misalnya yang sifatnya memaksa serta tiba-tiba, misalnya terjadi bencana alam, 

tanah longsor, kebakaran, gempa bumi maupun banjir yang melanda di Sidoarjo 

maupun Surabaya menyebabkan warga kehilangan sebagaian bahkan seluruh harta 

kekayaannya yang mereka miliki, pihak Bank Jatim tidak dapat begitu mudah 

memaksa debitur untuk segera melunasi hutang karena keadaan debitur tidak 

memungkinkan untuk segera melunasi hutang akan tetapi debitur tetap mempunyai 

kewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterima berikut bunganya sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati. 

Dalam perjanjian ini timbul karena adanya persetujuan antara dua orang atau 

lebih terjadi sesuatu persesuaian kehendak untuk mengadakan sesuatu ikatan, maka 

terjadilah antara mereka suatu persetujuan. Ketentuan mengenai ini diatur dalam title 

II Pasal 1313-1315 K.U.H. Perdata.5 

                                                             
  5Moch. Chidir Ali, 1993, Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, 

Bandung,hal 34 
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Adapun kredit yang merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang, apabila 

debitur yang tidak dapat membayar lunas hutang setelah jangka waktunya habis 

adalah wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji berarti tidak terlaksananya 

perjanjian karena kesalahan pihak debitur dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu: 

1. Tidak berprestasi sama sekali. 

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagai mestinya. 

3. Debitur melakukan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. 

4. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dalam penulisan hukum (skripsi) 

ini memilih judul “PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN 

KREDIT ATAS JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi di PT. Bank Jatim 

Surabaya)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan hal di atas, maka permasalahan yang ditarik adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit atas jaminan hak tanggungan di Bank 

Jatim Surabaya ? 

2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap terjadinya wanprestasi dalam 

perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Bank Jatim Surabaya ? 
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C. Tujuan Penelitian: 

1. Penulis akan mengetahui bagaimana pelaksanaan perrjanjian kredit dengan 

jaminan hak tanggungan di Bank Jatim Surabaya. 

2. Penulis akan mengetahui penyelesaian hukum terhadap terjadinya wanprestasi 

dalam perjanjian hak tanggungan di Bank Jatim Surabaya. 

 

D. Manfaat penelitian: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam 

mengembangkan bahan-bahan perkuliahan dan mendalami teori-teori yang 

telah diperoleh penulis. 

b. Hasil penelitian ini dapat disumbangkan terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya Hukum Perdata dan Jaminan sehingga dapat 

memberikan bahan, masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan 

masyarakat pada umumnya tentang penyelesaian wanprestasi dalam 

perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di Bank Jatim Surabaya. 

b. Dapat mengetahui permasalahan atau hambatan-hambatanyang dihadapi dan 

cara mengatasi penyelesaian wanprestasi dalam prosedur pinjaman kredit 

menggunakan Hak Tanggungan di Bank Jatim Surabaya. 
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E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan yuridis sosiologis 

adalah metode pendekatan yang bertujuan tuntuk memaparkan suatu pernyataan 

yang ada di lapangan berdasar asas-asas hukum6 

Dalam hal peneltian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis yang artinya memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan, 

mengenai pelaksanaan perjanjan kredit atas jaminan hak tanggungan, dimana 

melihat hukum sebagai suatu perilaku dalam masyarakat yang melakukan suatu 

perjanjian tersebut. Metode pendekatan dengan cara langsung turun ke masyarakat 

untuk mendapatkan data primer, yaitu menyangkut persoalan-persoalan hukum 

yang dianalisis dalam hubungannya dengan realita empiris yang berupa hubungan 

timbal balik antara hukum dengan pelaksanaan perjanjIan kredit atas jaminan hak 

tanggungan yang terjadi di Bank Jatim Surabaya. 

2. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini, sebagaimana tertera dalam judul “PENYELESAIAN 

WANPRESTASI TERHAHAP PERJANJIAN KREDIT ATAS JAMINAN HAK 

TANGGUNGAN “(Studi di Bank Jatim Surabaya), maka peneliti akan mengambil 

lokasi penelitian di Bank Jatim, di karenakan sampai saat ini masih terdapat 

tindakan pelanggaran hukum terutama nasabah Bank Jatim Surabaya yang 

berdomisili di Sidoarjo, telah melakukan pinjaman kredit atas jaminan hak 
                                                             

 6Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia,hal 97 
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tanggungan yaitu wanprestasi yang di lakukan oleh debitur dalam perjanjian 

kredit. Maka penulis akan membahas permasalahan yang ada dengan meninjau 

atau melihat peraturan hukum yang berlaku, serta dikaitkan dengan fakta-fakta 

yang ada dilapangan dan kemudian seluruh data akan dianalisis secara diskriptif. 

3. Jenis Data  

a. Data Primer 

Merupakan informasi yang diperoleh dari subyek yang terkait langsung 

dengan penelitian ini, yaitu pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian sewa 

kredit tersebutdengan cara : 

1) Observasi, adalah langkah awal yang dilakukan oleh penulis untuk 

mengetahui permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. 

Untuk mendapatkan data yang sebenar-benarnya maka diharapkan penulis 

juga terlibat langsung agar dapat mengetahui dan memahami data yang 

diperoleh oleh beberapa sumber data yang asli dan tidak direkayasa. Apabila 

penulis terlibat dalam kegiatan maka akan didapatkan data yang benar-benar 

valid. 

2) Interview, adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara komunikasi secara langsung dengan subyek yang diteliti 

berdasarkan tujuan tertentu. Dalam pelaksanaan interview merupakan teknik 

yang bermanfaat untuk memperkaya data yang diperoleh dan menjaga 

validitas data. Wawancara merupakan suatu percakapan proses tanya jawab 

lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam hal ini 
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penyusun memperoleh data langsung pada sumber informasi yang 

bersangkutan dalam memperoleh kejelasan. 

b. Data Sekunder 

Diperoleh dengan cara mengutip, mempelajari, dan menelaah dari buku-

buku referensi, peraturan perundang-undangan, internet, artikel dalam majalah 

atau sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang akan dibahas, 

antara lain : 

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan 

3) Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

4) UU. No. 5 Tahun 1960 peraturan dasar pokok agraria. 

5) Data-data yang terkait dengan perjanjian dan prosedur dalam 

peminjamankredit 

6) Artikel-artikel dalam majalah atau koran maupun internet. 

4. Teknik Pengumpulan Data. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Penentuan Populasi dan Sampel Responden 

1) Populasi adalah semua individu atau obyek yang menjadi sumber 

pengambilan sampel7. 

 
                                                             

  7Mardalis.2004.”Metode penelitian Suatu pendekatan Proposal”.Bumi aksara.Jakarta, hal 53 
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Adapun penentuan populasi dan sampel dalam penelitian ini, yaitu : 

Populasi dari karyawan Bank Jatim Surabaya dengan jumlah 150 orang, 

namun dalam hal ini di ambil sampel sebanyak 2 orang karyawan yang 

menjadi obyek pengambilan data, dari teknik purposive sampling yaitu 

dimana penelitian ini tidak dilakukanpada seluruh populasi. Purposive 

Sampling artinya bahwa penentuan sampel mempertimbangkan kriteria-

kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap obyek sesuai dengan tujuan 

penelitian, dalam hal ini penelitian yang dilakukan adalah pihak Bank Jatim 

Surabaya di ambil sampel yaitu bagian Analisis Kredit dan Account 

Officer.Purpossive sampling ini bertujuan secara subjektif memakai sampel 

yang representative bagi penelitiannya8. penelitian ini yang diambil sampel, 

yaitu : 

a) Analisis Kredit, yaitu sebagai orang yang menentukan apakah suatu 

permohonan kredit dapat disetujui atau tidak serta dalam rangka 

pelaksanaan perkreditan yang sehat. 

b) Account Officer, yaitu sebagai orang yang bertugas mencari nasabah 

serta melakukan pemeriksaan dalam persyaratan kredit. 

c) Auditor, yaitu sebagai orang yang bertugas melakukan pemeriksaan 

keuangan 

                                                             
  8Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, 

hal.109 
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2) Populasi dari nasabah/ debitur Bank Jatim Surabaya yang berdomisili di 

Sidoarjo adalah debitur yang melakukan wanprestasi pada tanggal 7 

September s/d 21 September 2011 sebanyak 10 orang9. Mengingat 

terbatasnya waktu, biaya dan tenaga yang dimiliki penulis, tidak mungkin 

untuk meneliti seluruh nasabah yang melakukan wanprestasi di Bank Jatim 

Surabaya. Oleh karena itu akan diambil sampel. Sample adalah himpunan 

bagian atau sebagian dari populasi10. Penentuan sample responden dalam 

penelitian dilaksanakan dengan teknik purposive sampling yaitu dengan cara 

mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Artinya jika 

elemen populasinya ada 10(sepuluh) rensponden dan yang akan dijadikan 

sampel adalah 1 responden yaitu MA(nama samaran) selaku nasabah yang 

meminjam uang kepada pihak Bank Jatim. 

b. Metode Pengumpulan Data 

1) Wawancara/Interview 

Dalam mencari data dari responden diperoleh dengan wawancara 

atau interview. Wawancara atau interview adalah situasi peran antar pribadi 

bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh 

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang 

                                                             
  9 Sumber rujukan dari dokumentasi Bank Jatim Surabaya. 
 10Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hal.114 
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responden11. Dalam mengumpulkan data dari sampel responden yaitu salah 

satu nasabah yang pernah melakukan wanprestasi diperoleh dengan 

pemberian kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan berupa formulir-

formulir yang diajukan secara tertulis. Adapun pihak-pihak yang akan 

diwawancarai adalah sebagai berikut :  

a) Bagian Analis Kredit Bank Jatim Surabaya. 

b) Bagian Account Officer Bank Jatim Surabaya 

c) Salah satu nasabah yang melakukan wanprestasi 

2) Studi Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan memanfaatkan 

data yang ada di instansi yang bersangkutan berupa dokumen-dokumen 

resmi, laporan, peraturan maupun arsip yang ada untuk memperoleh 

informasi yang menunjang secara teoritis terhadap topik penelitian. Peneliti 

juga mengumpulkan data dengan mempelajari serta menganalisa dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diangkat dalam 

penelitian tersebut. Dalam hal ini berkenaan dengan penyelesaian 

wanprestasi pihak nasabah terhadap pemberian kredit dari bank Jatim 

Surabaya. 

 

 

                                                             
 11Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum,PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hal.82 
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3) Metode kepustakaan 

Metode kepustakaan adalah metode mengumpulkan data berdasarkan 

pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, 

membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang 

berhubungan dengan hukum sesuai dengan pengumpulan data dengan cara 

mencari, membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka berupa buku-

buku, majalah, literatur, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan 

masalah yang diteliti12 

4) Teknik Analisa Data 

Penulisan penelitian dilakukan dengan metode Deskriptif Analisis 

dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang telah diperoleh 

dan kemudian akan dianalisis secara jelas yang berkaitan dengan keadaan 

atau peristiwa yaitu wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak 

tanggungan. Serta juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang 

sebagaimana mendiskripsikan yang dinyatakan oleh responden secara 

tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh 

dan mendalam mengenai permasalahan yang dikaji, kemudian mendasarkan 

pada teori yang ada dalam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan 

sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

 

 
                                                             

  12Bambang Sunggono,Op cit, hal 117 
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F. Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara 

berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun 

sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, 

metode penulisan yang digunakan serta sistematika penulisan yang akan digunakan 

tugas akhir ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teori atau kajian teoriyang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai 

penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit atas jaminan hak tanggungan dan 

segala aspek yang melingkupinya baik teori, doktrin serta kajian yuridis berdasarkan 

ketentuan hukum yang berlaku, yang penelitiannya dilakukan di PT. Bank JATIM 

Surabaya. 

BAB III PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan hasil yang diperoleh 

dari proses meneliti, dan berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat pokok 

permasalahan yang dibahas dalam bab ini yaitu, Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit 

dengan Jaminan Hak Tanggungan.( Studi di Bank Jatim Surabaya). Sekaligus analisa 

peneliti melakukan penelitian terhadap data atau bahan-bahan hukum sesuai dengan 

permasalahan yang di kaji pada penelitian ini. 
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BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapar 

disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab 

sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


