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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum yang selalu menjunjung tinggi 

Hak Asasi Manusia (HAM) dan jaminan kedudukan yang sama di dalam 

hukum dan pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia 

menganut asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)1. Asas 

tersebut dinyatakan dalam penjelasan umum butir 3 huruf c Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). Selain itu menurut Undang-undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “Setiap 

orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan 

pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan 

yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap”2. 

Dalam peristiwa pidana, putusan pengadilan berupa penjatuhan 

pidana dan pemidanaan selalu menjadi patokan keadilan bagi pelaku. 

Penjatuhan pidana dan pemidanaan harus melalui proses peradilan pidana 

yang dikehendaki oleh undang-undang yaitu cepat, sederhana, dan biaya yang 

ringan (constante justitie, speedy trial). Selain kedua asas tesebut, asas jujur, 

tidak memihak, dan adil juga harus diterapkan. Peradilan dinilai baik apabila 

                                                                 
1Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 33 
2Lihat: Pasal 8 ayat (1) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
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dalam proses peradilan yang berakhir dengan penjatuhan pidana dapat 

berjalan sesuai dengan asas peradilan tersebut. 

Dalam Undang-undang Dasar 1945 telah diatur mengenai persamaan 

semua orang di hadapan hukum (equality before law). Tetapi ada 

pengecualian perlakuan di hadapan hukum baik dalam proses maupun  

pemidanaan, yakni terhadap orang-orang dewasa dan anak3. 

Sering kali, pengecualian perlakuan di hadapan hukum menimbulkan 

rasa ketidakadilan. Ketidakadilan yang didapatkan dari seseorang yang 

disangka melakukan tindak pidana muncul dari kekhawatiran atas 

permasalahan yang belum berakhir. Tersangka, terdakwa, atau terpidana 

mempunyai hak yang  harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang dapat 

disebut sebagai pelayan dan pengabdi di bidang hukum. Aparat penegak 

hukum tidak boleh bertindak sewenang-wenang dengan menggunakan 

kekuasaan yang dimiliki. 

Proses penegakan hukum  di Indonesia oleh pencari keadilan masih 

sering dipandang diskriminatif terhadap subjek tertentu, tidak konsisten, dan 

kerap mementingkan kelompok tertentu sehingga menimbulkan rasa 

ketidakadilan yang merugikan masyarakat4. Salah satunya adalah disparitas 

pemidanaan.  

Disparitas atau perbedaan dapat terjadi pada saat hakim menjatuhkan 

hukuman atau sanksi kepada para pelaku kejahatan. Salah satu contoh 

                                                                 
3Lihat dan bandingkan dalam Bambang Waluyo, Op. cit., hal. 34 
4Danny Bramandoko, 2007, Disparitas Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika yang 
Diputus Pengadilan Negeri Semarang , Skripsi: Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika 
Soegijapranata Semarang (tidak diterbitkan), hal. 2 
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disparitas yaitu pada saat hakim menjatuhkan hukuman kepada para pelaku 

yang melanggar hukum seperti menggunakan, mengedarkan, dan 

memproduksi narkotika. Perbuatan menggunakan, mengedarkan serta 

memproduksi narkotika secara natural memiliki perbedaan. Dengan 

demikian, pidana untuk mereka yang menggunakan, mengedarkan serta 

memproduksi narkotika haruslah berbeda atau dibedakan. Ketidakadilan 

berupa disparitas dapat berupa jumlah atau masa hukuman, serta penempatan 

di tempat rehabilitasi apabila diputuskan bahwa pengguna akan direhabilitasi. 

Mereka yang menggunakan, mengedarkan serta memproduksi narkotika ada 

yang dipenjara dengan masa hukuman ringan dan ada pula yang berat. 

Di seluruh negara termasuk Indonesia, narkotika dianggap dapat 

menghancurkan kehidupan manusia. Tiada satupun negara yang mengizinkan 

adanya kegiatan perdagangan dan peredaran bebas narkotika di negaranya 

kecuali digunakan dengan syarat tertentu seperti untuk farmasi dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta yang sudah 

diberikan izin oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM). Oleh karena itu paradigma penggunaan narkotika di bidang 

kesehatan dan ilmu pengetahuan telah bergeser. Namun demikian, pergeseran 

tersebut dapat disalahgunakan. Banyak orang yang mencari keuntungan besar 

dengan menyalahgunakan narkotika. 

Saat ini tindak pidana narkotika sudah dilakukan secara terang-

terangan oleh para pemakai dan pengedar barang-barang berbahaya tersebut. 

Hampir setiap hari narkotika baik melalui media cetak atau elektronik telah 
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merebak di antara generasi penerus bangsa tanpa pandang bulu. Bagi negara 

Indonesia, bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika menjadi suatu 

permasalahan yang kompleks karena dapat merusak dan mengancam 

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga dapat menghambat 

jalannya pembangunan nasional. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana 

narkotika, pemerintah Indonesia sedang melakukan penanganan kasus 

penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan melibatkan seluruh elemen 

pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), serta 

pihak-pihak yang terkait dalam narkotika guna mencegah penyebaran, 

menanggulangi narkotika5. 

Guna mendorong upaya dari pemerintah dalam mencegah dan 

menanggulangi serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, 

maka dibuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menghukum para 

pelaku yang berkaitan dengan narkotika. Upaya pemerintah tersebut ialah 

dengan membuat kebijakan sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana 

denda, pidana seumur hidup, dan pidana mati sesuai dengan pasal-pasal yang 

terdapat dalam UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Nakotika apabila para pelaku 

terbukti bersalah. 

Pemidanaan dianggap oleh masyarakat  sebagai ganjaran yang tepat 

bagi para pelaku baik pengguna, dan pengedar, maupun pemproduksi. 

Pandangan masyarakat terhadap pemidanaan bagi para pelaku hanya dilihat 

dari segi pembalasan atas dasar tanggung jawab akibat kesalahannya. Padahal 

                                                                 

5Hadiman, 1996, Menghindari Obat-Obat Terlarang, Jakarta: Yayasan Al Washilah, hal. 3 
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seharusnya pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah 

laku bagi para terpidana narkotika dan mencegah orang lain untuk tidak 

melakukan perbuatan yang sama. 

Tujuan pemidanaan mengandung unsur-unsur perlindungan bagi 

masyarakat, rehabilitasi, dan resosialiasi bagi terpidana. Tujuan dari 

pemidanaan itu tentunya baik, namun masih ada saja pelaksanaan dalam 

proses pidana yang tidak sesuai yang diharapkan. Tidak jarang masyarakat 

mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam menilai suatu perbuatan 

yang dilakukan oleh para pelaku narkotika mengenai sanksi pidana yang 

dijalaninya. 

Perbedaan penilaian oleh masyarakat ditujukan terhadap sanksi 

pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan 

perbuatan pidana yang sama dan pada saat menjalankannya. Misalnya pada 

kasus penyalahguna narkotika dengan para pelaku yang berbeda dikenai  

dasar  pasal yang sama, barang-barang bukti yang tidak menonjol namun 

dijatuhi sanksi pidana penjara dengan masa hukuman yang berbeda. Ada pula 

para pelaku yang berbeda dijatuhi sanksi pidana yang sama dan barang bukti 

yang jauh berbeda jumlahnya. Sebagai contoh kasus narkotika yang terjadi di 

Pengadilan Negeri Semarang pada putusan pengadilan tahun 2015 dan 2016 

dengan hakim-hakim yang berbeda. Contoh kasus yang pertama yaitu 

terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana menjadi penyalahguna 

narkotika bagi diri sendiri. Terdakwa yang pertama berinisial FW (26 tahun) 

yang bergender perempuan. Ia dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 
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dan dua (2) bulan. Ditemukan bukti berupa 3 (tiga) butir pil diduga ekstasi 

dan 1 (satu) tube urine. Sedangkan pada terdakwa kedua berinisial MAK (27 

tahun) yang bergender laki-laki. Ia dijatuhi pidana menjalankan rehabilitiasi 

sosial selama 6 (enam) bulan. Ditemukan bukti berupa 1 (satu) tube urine 

yang mengandung Metamfetamina. Kedua terdakwa tersebut terbukti 

melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri 

sendiri.  

Pada contoh kasus kedua yaitu terdakwa yang terbukti melakukan 

tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Terdakwa pertama 

berinisial AWK (26 tahun) yang bergender laki-laki. Ia dijatuhi pidana 

penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta pidana penjara pengganti pidana 

denda selama 3 (tiga) bulan. Kemudian ditemukan bukti sebanyak 1 (satu) 

bungkus plastik klip dan dibungkus potongan kresek warna hitam yang 

diduga berisi narkotika berjenis sabu dengan berat 4,559 gram setelah 

diambil sisa sabu sebanyak 4,549 gram. Terdakwa kedua berinisial GL (24 

tahun) yang bergender laki-laki. Ia dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) 

tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta 

pidana penjara pengganti pidana denda selama dua (2) bulan. Kemudian 

ditemukan bukti sebanyak 3 (tiga) buah masing-masing ada 1 (satu) bungkus 

potongan plastik kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) 
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kantong plastik klip kecil yag dilinting dan isolasi didalamnya diduga berisi 1 

(satu) kantong narkotika berjenissabu, 1(satu) buah telephone genggam 

(handphone) merk Evercross berwarna putih, dan 1 (satu) tube urine. 

Perbedaan yang dialami para pelaku di atas merupakan perbedaan 

atau disparitas yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana bagi para pelakunya. Dengan ditemukannya disparitas pemidanaan 

terhadap para pelaku tindak pidana narkotika maka muncul pandangan yang 

negatif dari masyarakat terhadap majelis hakim yang memutus perkara 

tersebut. Pandangan yang negatif membuat masyarakat mempertanyakan 

kriteria dan tolok ukur bagi hakim dalam menjatuhkan pidana selain pidana 

minimum dan maksimum. 

Dalam memutus perkara yang sama, seharusnya majelis hakim 

membuat keputusan dengan bersikap pasti dan adil serta putusannya 

bermanfaat bagi pelaku terpidana narkotika. Oleh karena itu diperlukan 

pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus narkotika sebagai 

bentuk untuk meminimalisir disparitas putusan pengadilan. Berdasarkan 

uraian pada latar belakang tersebut, mengingat pemidanaan bertujuan untuk 

rehabilitasi, resosialisasi, dan mengupayakan agar pelaku merasa pantas 

menerima disparitas atau perbedaan dari majelis hakim pada saat menjalani 

hukumannya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul: “DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU 

TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN 

NEGERI SEMARANG)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian akan difokuskan 

pada pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apakah yang menimbulkan terjadinya disparitas pemidanaan 

terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Semarang? 

2. Upaya apa yang harus dilakukan oleh hakim untuk menghindari timbulnya 

disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di 

Pengadilan Negeri Semarang? 

C. Pembatasan Masalah 

Agar peneliti dapat mencapai sasaran seperti yang diharapkan, maka 

perlu ada pembatasan masalah supaya permasalahan tidak menjadi luas ruang 

lingkupnya. Dalam penulisan skripsi ini, batas masalahnya adalah studi 

terhadap disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika untuk 

penyalahguna dan pengedar narkotika. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya disparitas 

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri 

Semarang. 

2. Mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh hakim untuk menghindari 

timbulnya disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika 

di Pengadilan Negeri Semarang. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi 

praktis maupun dari segi teoritis. Adapun manfaat yang dapat dipaparkan, 

yaitu: 

1. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan bagi 

penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di masa-

masa yang akan datang dan menambah wawasan dan pengetahuan peneliti 

sendiri maupun pihak-pihak lainnya. Selain itu hasil penelitian diharapkan 

dapat digunakan sebagai pedoman bagi hakim untuk menghindari 

disparitas pemidanaan bagi pelaku tindak pidana narkotika. 

2. Dari segi teoretis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kajian 

ilmu hukum pidana, wawasan, dan pengetahuan peneliti maupun 

masyarakat luas mengenai disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak 

pidana narkotika. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau tata cara dan teknik 

penelitian yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga peneliti 

mampu menguasi dan menerapkan metode penelitian hukum yang baik dalam 

menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di bawah ini akan 

dipaparkan yang digunakan dalam metode penelitian, yaitu: 

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, metode pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Pendekatan 
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dengan metode kualitatif menekankan pada proses pemahaman atas 

perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang 

kompleks6. Metode ini berdasarkan pada (1) bukti-bukti nyata berupa 

dokumen-dokumen putusan Pengadilan Negeri Semarang, dan (2) 

menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data yang 

utamanya dilakukan dengan wawancara dengan nara sumber. Sumber data 

yang diteliti meliputi berkas kasus narkotika dan hakim Pengadilan Negeri 

yang pernah memutus kasus tindak pidana narkotika. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini 

akan digambarkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas 

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri 

Semarang dan upaya yang dilakukan hakim untuk menghindari timbulnya 

disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di 

Pengadilan Negeri Semarang. Hasil gambaran tersebut nantinya akan 

dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan 

pendapat para ahli yang relevan.  

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh informasi tentang 

disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang 

diputus di Pengadilan Negeri Semarang. Adapun elemen penelitiannya 

                                                                 
6Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: 
Hukum Soegijapranata (tidak diterbitkan), hal. 55 
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adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Semarang dan hakim 

Pengadilan Negeri yang pernah memutus kasus tindak pidana narkotika. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data sangat tergantung pada model kajian dan 

instrumen penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian, yaitu: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data untuk mencari 

data-data yang bersifat sekunder. Data sekunder adalahdata yang 

berasal pihak lain yang telah diolah sebelumnya. Bahan-bahan tersebut 

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Bahan-bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

2) Bahan-bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, 

jurnal, teori hukum dan pendapat para ahli, serta berkas kasus 

berupa putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika di Pengadilan Negeri Semarang. 
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3) Bahan-bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yang diigunakan dalam penelitian ini adalah 

ensiklopedia, data berupa informasi di bidang hukum yang 

diperoleh secara on-line, dan situs-situs website lainnya yang 

terkait dengan topik yang diangkat. 

b. Studi Lapangan 

Data primer dalam penelitian dicari dengan jalan melakukan studi 

lapangan. Data primer adalah data yang berasal dari tangan pertama 

yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Studi lapangan 

merupakan suatu metode dalam mengumpulkan data dengan terjun 

langsung ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan objek yang 

diteliti. Teknik yang digunakan peneliti adalah dengan teknik 

wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

bertanya langsung terhadap yang diwawancarai. Teknik wawancara 

yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara 

dilakukan dengan narasumber yaitu dua (2) orang hakim Pengadilan 

Negeri yang pernah memutus kasus tindak pidana narkotika. 

5. Teknik Pengolahan  dan Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui kegiatan 

pengumpulan data, kemudian diolah, diperiksa, dipilih, kemudian 

dilakukan kegiatan editing untuk memilih data yang diperlukan dan tidak 

diperlukan. Setelah proses pengolahan data-data selesai dan dapat 
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menjawab pertanyaan penelitian, maka data yang telah diperoleh disusun 

secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data yang dipakai dalam penelitian adalah analisis kualitatif atau 

analisis isi terhadap elemen penelitian. Analisis ini tidak menggunakan 

bantuan ilmu statistika atau matematika sebagai cara analisis data. Data 

yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen 

putusan kasus tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Semarang dan 

hasil wawancara dengan dua (2) orang hakim Pengadilan Negeri yang 

pernah memutus kasus tindak pidana narkotika. Hasil analisis tersebut 

kemudian akan disusun sebagai hasil penelitian berbentuk skripsi. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi penulisan 

hukum, maka proposal disusun dalam empat bab, yang terdiri dari Bab I 

mengenai Pendahuluan, Bab II mengenai Tinjauan Pustaka, Bab III mengenai 

Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab IV mengenai Penutup.  

Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

1. BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

2. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
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Dalam bab ini akan diuraikan pengertian disparitas pemidanaan, 

teori-teori pemidanaan, pengertian tindak pidana, pengertian 

tindak pidana narkotika, pelaku perbuatan tindak pidana 

narkotika, dan pengertian narkotika dan jenis-jenis narkotika. 

3. BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan 

yaitu faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya disparitas 

pemidanaan dan upaya yang harus dilakukan oleh hakim untuk 

menghindari timbulnya disparitas pemidanaan terhadap pelaku 

tindak pidana narkotika. 

4. BAB IV. PENUTUP 

Dalam bab ini terdapat simpulan hasil penelitian dan saran-saran  

Peneliti yang diperoleh dari hasil penelitian. 

 

 

  


