
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Sistem peradilan pidana yang di gariskan KUHAP merupakan “sistem 

terpadu” integrated criminal justice system. Sistem terpadu tersebut terletakkan di 

atas landasan prinsip “dideferensiasi fungsional”di antara aparat penegak hukum 

sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang di berikan undang-undang kepada 

masing-masing.seperti yang di katakan, Polri menduduki posisi sebagai aparat “aparat 

hukum” sesuai dengan prinsip”diferensiasi fungsional” yang di gariskan KUHAP. 

Kepada Polri di berikan”peran (role)” berupa “kekuasaan umum menangani criminal” 

(general policingauthority in criminal matter) diseluruh wilayah Negara.dalam 

melaksanakan fungsi “penyelidikan”dan “penyidikan”, konstitusi memberikan “hak 

istimewa” atau “hak privilege” kepada Polri untuk:“memangil - memeriksa – 

menangkapan – menahan – menggeladah - menyita” terhadap terdakwa dan barang 

yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana.Akan tetapi,dalam melaksanakan 

“hak” dan “kewenangan” tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip: the right of 

due process. Setiap terdakwa berhak di selidiki dan di sidik di atas landasan “ sesuai 

dengan hukum acara tidak boleh undue process.
1
 

Landasan asas atau prinsip, di artikan sebagai dasar patokan hukum yang 

melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) dalam penerapan 

penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum ini lah tonggak pedoman bagi 
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instansi jajaran aparat penegak hukum dan menerapkan pasal-pasal KUHAP. Bukan 

saja hanya kepada aparat penegakhukum saja azas atau prinsip hukum di maksud 

menjadi patokan dan landasan, tetapi juga bagi  setiap anggota masyarakat yang 

terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP. 

Penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada KUHAP ,berarti orang 

yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakikat kemurnian  yang dicita-citakan  

KUHAP. Dan cara penyimpangan yang seperti itu,nyata-nyata mengingkari dan 

menyelewengkan KUHAP ke arah tindakan yang berlawan dan melanggar hukum.
2
 

Dalam Undang-undang Dasar 1945 mengatur tentang hak-hak setiap warga 

negaranya dimana diatur pada Pasal 28 D ayat (1) menyebutkan :” Setiap orang 

berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok 

Kehakiman dan Undang-Undang no. 8 tahun 1981, tentang KUHAP (pasal 5 s/d pasal 

8) dinyatakan hak-hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan mendapatkan 

perlindungan dalam Negara yang berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan oleh aparat 

penegak hukum. Diantara azas-azas tersebut, terdapat satu azas yaitu azas praduga tak 

bersalah atau (Presumption of innocent).Azas ini pada dasarnya menyatakan “setiap 

orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka 

persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang 

menyatakan kesalahannya yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.Maksud dari 

tujuan azas tersebut dapat diterangkan bahwa sebelum seseorang terdakwa harus dan 
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wajib diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah.Oleh karena itu, hak-hak 

terdakwa, harkat dan martabat terdakwa sebagai manusia harus dihormati dan 

dijunjung tinggi oleh petugas penyidik.Dalam Konteks ini, proses interogasi/menggali 

keterangan dari tersangka, tidak boleh dilakukan dengan melanggar hak-hak 

tersangka, apalagi melanggar harkat dan martabat tersangka sebagai manusia. 

Hak adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang terdakwa, apabila hak itu 

dilanggar, maka hak asasi dari terdakwa telah dilanggar atau di hormati, setiap orang 

yang disangka, ditangkap, ditahan atau dihadapkan didepan Pengadilan, wajib 

dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan 

kesalahannya dan keputusan mana telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. 

Dari ketentuan yang mengatur tentang hak-hak setiap orang yang tersangkut 

perkara pidana wajib diberi bantuan hukum, dimana pendampingan kuasa hukum 

termasuk bagian dari hak-hak terdakwa yang sangat penting sekali untuk ditegakkan 

karena hak terdakwa termasuk hak asasi yang harus diperhatikan dan dihormati 

siapapun, sekalipun oleh penegak hukum. 

Dalam undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 54 KUHAP 

menyebutkan: “ Guna kepentingan pembelaan, terdakwa berhak mendapat bantuan 

hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada 

tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan undang-undang”. Pasal 55 

KUHAP : “Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal  terdakwa 

berhak memilih sendiri penasehat hukum”. 

Legal aid, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang 

terlibat dalam suatu kasus atau perkara: 



 
 

a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan Cuma-cuma 

b.  Bantuan jasa hukum legal aid lebih dkhusukan bagi yang tidak mampu     

dalam lapisan masyarakat miskin. 

c.  Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah 

menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi 

rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum. 

Legal assistance, yang mengandung pengertian lebih luas dari legal aid. 

Karena pada legal assintance,disamping mengandung makna dan tujuan 

memberi jasa bantuan hukum,lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal 

dengan profesi advokat,yang memberi bantuan: 

a. Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi, 

b. Maupun pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara Cuma-

cuma.
3
 

Akan tetapi dalam prakteknya hak terdakwa ini diabaikan dan sering terjadi 

kesalahan terutama hak untuk mendapatkan bantuan penasehat hukum,misalnya saja 

seorang terdakwa yang diancam pidana 5 tahun atau lebih ia wajib didampingi oleh 

penasehat hukum, tetapi bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun 

atau lebih lebih wajib ditunjuk penasehat hukum atas biaya Negara. 

Hak-hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa sejak mulainya 

berlangsung pemeriksaan penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan di 

pengadilan.Dimana tujuan pemberian hak-hak tersebut disamping untuk tegaknya 
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kepastian hukum dan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi dan harkat 

martabatnya. 

Sesuai ketentuan Pasal 54 dan 55 KUHAP,terdakwa berhak mendapatkan bantuan 

hukum dan memilih sendiri penasehat hukumnya untuk semua tingkat 

pemeriksaan,dalam keadaan tertentu penyedik atau penuntut umum wajib untuk 

menghubungi dan membantu hukum terdakwa.
4
 

Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa hal tentang tersangka dan terdakwa 

melakukan tindak pidana yang di ancam dengan mati atau ancaman melakukan tindak 

pidana atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang di ancam pidan lima belas 

tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang di ancam dengan pidana 5 

tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang 

bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan 

penasehat hukum yang di tunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma, selain itu dalam pasal 114 juga 

menyebutkan dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana sebelum di mulai 

pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya 

untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh 

penasehat hukum sebagai di maksud di dalam pasal 56. 

Seorang terdakwa yang berperkara berhak mendapatkan pemdamping kuasa 

hukum mulai dari tingkat kepolisian sampai dengan pengadilan,dimana pada tingkat 
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pengadilan merupakan proses pembuktian akhir untuk menentukan keputusan seorang 

terdakwa bersalah atau tidak. 

Pembahasan skripsi penulis yang akan dibahas yakni terkait pemenuhan ketentuan 

Pasal 56 KUHAP, yang menegaskan pada hak terdakwa di ancam dengan pidana mati 

atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu yang diancam 

dengan pidana  5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, 

pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi 

mereka 

Salah satu kasus sangat menarik di pengadilan negeri jember, adalah kasus 

yang terjadi oleh terdakwa  . Adapun kasus posisi atas terdakwa ERFAN AFENDI.  

Identitas terdakwa sebagai berikut : Nama:ERFAN AFENDI,Tempat Lahir: 

Situbondo,Umur: 23 Tahun,Jenis Kelamin: Laki-Laki,Kebangsaan: Indonesia,Tempat 

Tinggal: Dsn.Stoplas Rt.02/01, Ds.Kedungrejo,Kec Muncur,Kab.bayuwangi,Agama: 

Islam,Pekerjaan: Pedagang ikan/ Wiraswasta. 

Bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melakukan perbuatan turut serta 

melakukan pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 

340 KUHP. Adapun peristiwa yang diuraikan dalam dakwaan sebagai berikut : 

terdakwa Erfan Efendi bersama Astutik (DPO), terdakwa Redi Utomo als H. Maksum 

dan Rid Hartono als Farid (dituntut dalam berkas terpisah), pada  hari minggu tanggal 

5 april 2009, pukul 17.30 wib di pemakaman PJKA Tanjung Jln.jambu Kecamatan 

Patrang Kabupaten Jember. Perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara-cara sebagai 

berikut: 



 
 

Pada awalnya hari minngu jam 10.00 wib.terdakwa bersama astutik(ibu 

kandungnya DPO) serta redi utomo al.h.maksum dan rid hartono al.farid telah 

membicarakan masalah ritual penggadaan uang terhadap pasien yang bernama 

saudara rosyid dan bambang al.Yui yang di laksanakan di Jember.astutik(ibu kandung 

DPO), redi utomo al.h.maksum dan rid hartono al.farid juga merencanakan 

pembunuhan dengan cara memberi racun dan itu telah di setujui oleh terdakwa. 

Persiapan yang dilakukan oleh terdakwa disuruh ibunya astutik(DPO) menjelang 

ritual penggadaan uang yaitu membeli ayam putih betina sebanyak 2(dua) ekor di 

ambil darahnya untuk dioleskan ke uang yang akan digandakan.sedangkan redi utomo 

al.h.maksum dan rid hartono menyiapkan mobil xenia untuk ke jember dan juga telah 

di siapkan potas untuk membunuh korban.astutik(DPO),redi utomo al.h.maksum dan 

rid hartono serta korban berangkat ke Jember tanpa terdakwa ikut ke Jember,terdakwa 

hanya memantau berangkatan meraka bertiga ke jember dengan menggunakan 

handphone.terdakwa selalu memantau kegiatan mereka bertiga selama di 

jember.sekitar pkl 23.30.wib. Astutik al.Asmawati,Redi utomo al.H. Maksun dan Rid 

Hartono al.Farid tiba dirumah terdakwa di muncur banyuwangi dan bertemu dengan 

terdakwa dan mengatakan bahwa sudah berhasil melakukan pembunuhan terhadap 

Abdul Rosyid dan Bambang al.Yu’i yang di lakukan mereka bertiga(Astutik 

al.Asmawati Redi utomo al.H. Maksun dan Rid Hartono al.Farid) sesuai rencana 

yaitu di racun diminumkan air putih yang di campurkan dengan racun ikan(potas) dan 

berhasil mengambil barang berharga milik korban Bambang al.Yu’i  terdakwa 

melihat ibunya Astutik al.Asmawati membawa tas kresek plastik warna hitam yang 

berisi uang pecahan Rp 100.000,- dan Rp 50.000,- yang jumlahnya Rp 



 
 

400.000.0000,- (empat ratus juta rupiah) satu unit Hand Phone merk Nokia Type 

3600. Selanjutnya uang dan barang-barang tersebut di bagi-bagikan oleh Astutik 

al.Asmawati yakni kepada Rid Hartono al.Farid mendapatkan bagian uang Rp 

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan satu unit HP Nokia Typw 3600, terdakwa 

mendapat bagian Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan uang sisanya Rp. 

270.000.000.- dipegang oleh Astutik al.Asmawad dan Redi Utomo al.H. Maksum. 

Uang  Rp 100.000.000.(seratus juta rupiah) yang merupakan bagian terdakwa Rp 

85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) di minta lagi oleh ibunya Astutik 

al.Asmawati untuk dibeli sebuah perahu gardan dan uang sebesar Rp 15.000.000.-

(lima belas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Kawazaki 

Tril dan dijual lagi dan membeli Yamaha Mio namun dijual lagi dan membeli sepeda 

motor Suzuki SJY Drcv Pol.P-4310-VM warna kuning.Bahwa benar terdakwa selalu 

mengikuti dan terlibat dalam setiap perencanaan pembunuhan terhadap korban Abdul 

Rosyid dan Bambang al.yui.  

Hak-hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa sejak mulainya 

berlangsung pemeriksaan penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan di 

pengadilan.Dimana tujuan pemberian hak-hak tersebut disamping untuk tegaknya 

kepastian hukum dan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi dan harkat 

martabatnya. Pada proposal skripsi ini, penulis perlu untuk memberi batasan terhadap 

pembahasan skripsi penulis yang akan dibahas yakni terkait penerapan ketentuan Pasal 

56 KUHAP, yang menegaskan pada hak terdakwa di ancam dengan pidana mati atau 

ancaman pidana 15 taahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan 



 
 

pidana  5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang 

bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. 

Berdasarkan kasus diatas, penulis setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri 

Jember No. 216/Pid.B/2010/PN.Jr yang menjadi bahan untuk dianalisa, ditemukan dari 

keterangan terdakwa yang mengatakan dipersidangan ”terdakwa selama pemeriksaan di 

polisi tidak didampingi Penasehat Hukum”.
5
 Hal inilah menjadi dasar ketertarikan 

penulis untuk mengambil judul skripsi ”Analisa Yuridis Pemenuhan Hak Terdakwa 

Untuk Didampingi Penasehat Hukum Dalam perkara Pidana Yang Diancam 

Pidana 5 tahun Keatas Ditinjau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” 

(Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 216/Pid.B/2010/PN.Jr). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemenuhan hak terdakwauntuk di dampingi penasehat hukum dalam 

perkara pidana  yang diancam pidana 5 tahun keatas  dalam putusan no 

215/Pid.B/2010/PN.Jr. 

2. Bagaimana dampak yuridis tidak dipenuhinya hak terdakwa untuk di dampingi 

penasehat hukum perkara pidana yang diancam pidana 5 tahun keatas dalam 

putusan no 215/Pid.B/2010/PN.Jr. 
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C.  Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak terdakwa untuk didampingi 

penasehat hukum dalam perkara pidana yang diancam pidana 5 tahun keatas  

dalam putusan no 215/Pid.B/2010/PN.Jr. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana dampak yuridis tidak dipenuhinya hak terdakwa 

untuk didamping penasehat perkara pidana yang di ancam 5 tahun ke atas dalam 

putusan no 215/Pid.B/2010/PN.Jr. 

 

D.  Manfaat Penelitian. 

1. Manfaat  teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran dan manfaat bagi 

akademi untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana khususnya yang 

berhubungan dengan hak terdakwa dalam pendampingi penasehat hukum atau 

kuasa hukum. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi masyarakat 

Diharapkan pada masyarakat untuk mengetahui hak terdakwa dalam hal 

didampingi nasehat hukum di saat pemeriksaan polisi. 

b. Bagi Pejabat Polisi 

Bahwa hak terdakwa khususnya dalam pemeriksaan polisi saat penting 

didampingi oleh penasehat hukum. 

 



 
 

E. Metode Penelitian 

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan yang di gunakan 

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif
6
 yaitu, melakukan analisis 

terhadap permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berdasarkan bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan  cara menelaah, menganalisis dan 

membahas putusan Pengadilan Tingkat pertama atas terdakwa Erfan Efendi. 

2. Jenis bahan hukum 

a) Bahan Hukum Primer: 

Yang di maksud dengan hukum primer adalah bahan hukum yang di peroleh 

dari hukum positif atau bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat,bahan primer yang di gunakan adalah: Undang-Undang No 4 tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,Undang-Undang No. 8 tahun 1981 

tentang kitab undang-undang hukum acara pidana(KUHAP),Undang-undang 

No.18 Tahun 2003 tentang Advokat,Undang-undang No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia,Pedoman Pelaksanaan KUHAP,Putusan Perkara 

Pengadilan Negeri Jember Nomor : 216/Pid.B/2010/PN.Jr, Replik dalam 

perkara atas nama terdakwa  ERFAN EFENDI,Dupliknya dalam perkara atas 

nama terdakwa ERFAN EFENDI. 

 

 

                                                             
6 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang,2007,  



 
 

b) Bahan hukum sekunder: 

Adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer 

dengan membantu mengalisa dan memahami bahan hukum primer, dalam hal 

bahan yang di gunakan penulis adalah berupa semua publikasi tentang hukum 

yang bukan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku 

teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 

c) Bahan Hukum Tersier: 

Adalah bahan hukum yang diperoleh dari pusataka, ensiklopedi, jurnal, 

Penelitian Terdahulu, dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

a) Kepustakaan 

Studi Kepustaka(library research)
7
, yakni pengkajian informasi tertulis mengenai 

hukum dari berbagi sumber dan di publikasikan sacara laus, serta di butuhkan 

dalam penelitian. Kepustakan yang di maksud adalah berupa buku-buku ilmuu 

Hukum, Media cetak dan Media Elektronik, yang berkaitan dalam menentukan 

jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. 

b)   Dokumentasi  

Pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan objek yang di teliti anatara lain; putusan Hakim Pengadilan 

No.216/Pid.B/2010/PN.Jr, Replik dalam perkara atas nama terdakwa  ERFAN 
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EFENDI,Dupliknya dalam perkara atas nama terdakwa ERFAN EFENDI, guna 

melengkapi data-data yang di perlukan dalam penelitian ini. 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Dalam analisis ini, penulis menggunakan analisa isi (content analisis), yakni dengan 

maksud mengalisasecara mendalam tentang isi pertimbangan putusan Hakim pada 

putusan Pengadilan No.216/Pid.B/2010/PN.Jr. Antara lain: Aspek Kepastian Hukum, 

Pada aspek ini yang akan penulis teliti adalah Hak terdakwa untuk di dampingi kuasa 

hukum pada saat pemeriksaan dan pada saat persidangan yang diancam hukuman mati 

atau hukuman 15 Tahun penjara. Aspek Kemanfaatan, pada aspek ini yang mencakup 

tentang pertimbangan penjatuhan pidana oleh hakim apakah telah memperhatikan 

kondisi penyebab terdakwa melakukan tindak pidana dan tidak melihat berdasarkan 

berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, sehingga nantinya putusan tersebut 

dapat bermanfaat bagi putusan-putusan berikutnya (yurisprudensi). Penulis dalm hal 

ini juga melakukan insterpretasi sistematis, dimana interpretasi sistematis ini adalah 

penafsiran dengan menilik susunan yang berhubungan dengan peraturan perundangan 

yang bersangkutan,
8
 terhadap keputusan hakim menyangkut pemenuhan aspek-aspek 

hukum, kemanfaatan dan keadilan, juga interpretasi mengenai bagaiman pertimbangan 

hakim dalam mengambil keputusam kasus tindak pidana tersebut. 
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F.Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam pembahasan permasalahan, maka sistematika saya susun 

sebagai berikut: 

  BAB 1:PENDAHULUAN  

Adalah pendahuluan yang terdiri dari pembagian sebagai berikut : latar 

belakang masalah dan rumusannya, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan 

skripsi, metode penelitian,dan,pertanggungjawaban,sistematika 

  BAB II :TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab II ini penulis menjelaskan tentang kerangka kerja dasar yaitu 

mengenai konsep-konsep teori antara lain seperti konsep hak terdakwa, konsep 

undang-undang yang mencantumkan hak terdakwa, konsep bantuan hukum, 

dan kosep hak asasi manusia, dengan tema skripsi untuk kemudian di jadikan 

pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya. 

  BAB III :PEMBAHASAN  

Pada Bab 111 dibahas mengenai penyajian data dan pemecahan masalah yang 

pada prinsipnya adalah sebagai salah satu alternatif jalan keluar dari 

permasalahan yang dibahas pada skripsi tentangAnalisa Yuridis Pemenuhan 

Hak Terdakwa Untuk Didampingi Penasehat Hukum Dalam perkara Pidana 

Yang Diancam Pidana 5 tahun Keatas Ditinjau Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana” (Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 216/Pid.B/2010/PN.Jr). 

 



 
 

  BAB 1V: PENUTUPAN 

  Selanjutnya pada Bab 1V berisi kesimpulan dan saran, ini merupakan bab 

yang terakhir dari seluruh uraian dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini 

penulis membagai dalam dua bagian, bagian pertama adalah kesimpulan yang 

penulis ambil dari uraian-uraian bab-bab sebelumnya, dan bagian kedua 

adalah saran, di sini penulis mencoba memberikan saran terhadap pembahasan 

dalam penulisan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


