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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi telah mengubah perilaku 

masyarakat dan peradaban manusia secara global, yang 

menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan perubahan sosial secara 

cepat. Teknologi sendiri dapat menjadi pedang bermata dua, karena 

memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya, 

memberi peran bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, di sisi 

lain juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan berbagai 

perbuatan yang melanggar hukum atau melawan hukum. 

Teknologi informasi (information technology) memegang 

peran penting dalam memenuhi perkembangan kebutuhan 

masyarakat, baik dimasa kini maupun di masa mendatang. 

Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap 

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, 

teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk 

informasi itu sendiri. Kedua, teknologi informasi memudahkan 

masyarakat dalam melakukan transaksi bisnis, terutama bisnis 

keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya. Sehingga dengan adanya 

teknologi informasi telah berhasil memacu perubahan tatanan 

kebutuhan masyarakat dibidang sosial dan ekonomi, karena 

sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi dilakukan secara 
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konvensional menuju transaksi atau sosialisasi secara elektronik. Hal 

ini dinilai lebih efektif dan efisien
1
. 

Berkembangnya peradaban manusia, internet seakan-akan 

menjadi tempat perpindahan realitas kehidupan, dari kehidupan 

nyata (real) ke kehidupan maya (virtual). Hal ini karena dengan 

internet, aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata dapat dengan 

mudah dilakukan di dunia maya. Lingkungan sosial yang 

membentuk pribadi manusia sekarang adalah lingkungan global, 

yang salah satunya adalah lingkungan “jagad maya”, yang 

didalamnya menyampaikan banyak hal, termasuk pesan-pesan, 

informasi dan tawaran kontra-produktif yang dapat membius dan 

menjerumuskan masyarakat jika tidak cermat dalam memilih 

informasi tersebut
2
. 

Perkembangan teknologi pada kenyataannya menghadirkan 

permasalahan yang kompleks, karena memunculkan beragam 

masalah di bidang ekonomi, politik dan sosial. Pemanfaatan 

teknologi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, salah 

satunya seperti telepon genggam, internet dan media elektronik 

lainnya. Berbagai tindak kejahatan pun dapat dilakukan, seperti 

kejahatan prostitusi, perjudian melalui dunia maya (internet), 

pembobolan Automated Teller Machine (ATM), pencurian data-data 

perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik. 

                                                             
1 Budi Suhariyanto, 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi 

   Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1-2. 
2 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), 

  Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 11. 
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Perkembangan internet yang begitu cepat berbanding lurus 

dengan modus kejahatan yang muncul. Pada bulan Februari 2000, 

misalnya beberapa jaringan konsumen dan komersial yang paling 

popular seperti Yahoo, Amazon, eBay, CNN.com, dan E-trade 

ditutup oleh para pecantol yang mengirimkan banyak pesan sehingga 

jaringan tersebut kelebihan beban. Dapat dikatakan lingkup cakupan 

dari kejahatan siber, yaitu: (a) pembajakan; (b) penipuan; (c) 

pencurian; (d) pornografi; (e) pelecehan; (f) pemfitnahan; (g) 

pemalsuan
3
. 

Salah satu layanan internet yang dikenal dan umum 

dilakukan yakni E-Commerce (electronic-commerce), yaitu aktivitas 

transaksi perdagangan umum melalui sarana internet. Pemanfaatkan 

E-Commerce digunakan para penjual untuk menjajakan produknya. 

Transaksi melalui sarana ini dilakukan dengan suatu situs web yang 

dalam hal ini semacam etalase bagi produknya, sehingga apabila 

pembeli tertarik dan ingin membelinya maka dapat melakukan 

transaksi
4
. 

Adanya praktik jual beli secara online atau e-commerce 

memberi peluang yang cukup besar bagi para pelaku penipuan dalam 

melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan via internet 

ini, menawarkan harga murah di pasaran sehingga membuat banyak 

orang tertarik untuk membelinya. Menyebarkan informasi yang tidak 

pasti melalui internet yang bertujuan menipu untuk mendapatkan 

                                                             
3 Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana, hlm. 

50-51. 
4
 Abdul Wahid dan Mohammad Labib,Op.Cit, hlm. 24-25. 
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keuntungan. Penipuan jual beli secara online ini sebagian sudah 

terkuak, namun penindakan terhadap oknum tersebut banyak yang 

belum sampai keranah hukum atau sanksi pidana yang rendah 

sehingga tidak memberikan efek jera bagi oknum tersebut. 

Penipuan secara online yang merugikan konsumen ini, 

dilakukan oleh penjual maupun pembeli dengan transaksi melalui 

media internet, yang mana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu 

satu sama lain, sehingga dalam hal ini kepercayaan memegang peran 

penting dalam transaksi tersebut. Penyampaian akan informasi yang 

begitu cepat dimana setiap orang dengan mudah memproduksi 

informasi, melalui beberapa media sosial seperti, facebook, 

twitter, ataupun pesan telepon genggam seperti, whatsapp, line dan 

lain sebagainya yang tidak dapat di filter dengan baik, sehingga 

mengakibatkan seseorang menjadi korban dari adanya informasi 

yang tidak benar atau menyesatkan, dan menimbulkan kerugian. 

Pada prinsipnya penipuan secara online sama seperti 

penipuan konvensional, namun yang membedakan hanyalah pada 

sarana perbuatannya yaitu penggunaan sistem elektronik (komputer, 

internet, dan perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, 

penipuan secara online biasanya diperlakukan sama sebagai delik 

konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). 

Salah satu contoh kasus tindak pidana penipuan secara online 

adalah kasus Devita, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri 
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Jakarta Pusat pada tahun 2015. Bahwa Devita sejak tahun 2009 telah 

melakukan usaha bisnis online sendiri, tanpa bantuan orang lain 

yang mana dalam bisnis online tersebut Devita sebagai perantara 

dalam jual beli berlian, tas bermerek seperti Hermes. Dalam kasus 

ini Devita menghubungi Margaret sebagai penyedia tas bermerek 

tersebut, sebab ada yang berminat membeli dengan harga Rp. 950 

juta. Sebagai uang muka, Margaret telah menerima Rp. 500 juta dari 

Devita dan sisanya akan dilunasi ketika pembeli telah mentransfer 

Rp. 450 juta, namun ketika waktu pembayaran yang dijanjikan tiba, 

ternyata sisa Rp. 450 juta tidak kunjung ditransfer. Margaret 

awalnya sabar tetapi hampir dua tahun tidak kunjung dilakukan 

pelunasan,  sedangkan tas tipe Sac Birkin 30 Crocodile Niloticus 

Himalayan itu telah diserahkan. Pada akhirnya Hakim Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat menyatakan Devita terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana Penipuan Pasal 378 KUHP dengan vonis 2 

tahun penjara
5
. 

Contoh kasus kejahatan siber seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya, yaitu penipuan jual-beli secara online memang telah 

mengkhawatirkan masyarakat luas, karena akibat tersebut korban 

mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Untuk 

mengantisipasi adanya pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan 

teknologi, maka diperlukan perangkat hukum semacam badan 

pengawas atau Undang- Undang khusus Elektronik yang dapat 

                                                             
5 https://news.detik.com/berita/3031379/penipu-tas-hermes-rp-950-juta-dibui-2-tahun 

  hakim- Devita-bukan-orang-miskin, Diakses pada tanggal 12 September 2018 Pukul  

  13.00 WIB. 

https://news.detik.com/berita/3031379/penipu-tas-hermes-rp-950-juta-dibui-2-tahun%20%20hakim-%20Devita-bukan-orang-miskin
https://news.detik.com/berita/3031379/penipu-tas-hermes-rp-950-juta-dibui-2-tahun%20%20hakim-%20Devita-bukan-orang-miskin
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memberi sanksi hukum terhadap pelanggaraan dan kejahatan di 

bidang siber.  

Di keluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) telah dirumuskan 

perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana di bidang siber, 

sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan 

hukum. Sehingga pemanfaatan teknologi dapat lebih teratur dan 

masyarakat tidak semena-mena dalam menggunakan teknologi. 

Rumusan dalam UU ITE mengenai penipuan via internet ini 

diatur Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa: 

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen 

dalam Transaksi Elektronik.” 

Sanksi pidana bagi pelaku diatur dalam Pasal 45A ayat (1), 

menyatakan  bahwa: 

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang 

mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 

6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  
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Salah satu kasus yang menarik untuk diteliti adalah kasus 

penipuan jual-beli online yang terjadi di Demak dan telah 

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu perbuatan 

dari pelaku Sayid Abdullah yang telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, yang 

ditangani oleh Pengadilan Negeri Demak, Jawa Tengah dan telah 

divonis dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. 

Pelaku Sayid Abdullah menggunakan media elektronik dan 

media sosial berupa Facebook, dengan nama Dea Salma Jakaria dan 

Pin Blackberry Nomor: 2B1B8432 atas nama SayidahDSF-

ArminarekaPerdana, yang memuat informasi elektronik berupa 

tulisan, gambar, dan foto yang menawarkan penjualan barang 

elektronik dengan harga murah dibawah harga pasaran, berupa 

telepon genggam dan sejenisnya diantaranya merek Samsung, 

Blackberry, dan Sony. Korban Shintya Wahyu Annisya melihat 

informasi tersebut dan tertarik untuk membeli barang elektronik, 

dengan melakukan pemesanan telepon genggam dan sejenisnya dan 

melakukan transaksi pembelian dengan terdakwa, yang dibayar 

melalui transfer bank.  

Korban bukan pertama kali ini melakukan pemesanan barang 

elektronik kepada pelaku, karena sebelumnya korban memesan 

elektronik kepada pelaku dan pelaku mengirimkan barang elektronik 

sesuai pesanan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Namun pesanan 

selanjutnya tidak dikirimkan oleh pelaku. Korban melakukan 
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transaksi kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan dengan nilai 

keseluruhan sebesar Rp 658.400.000,00 (enam ratus lima puluh 

delapan juta empat ratus ribu rupiah). 

Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Dmk, yang dilakukan 

oleh pelaku Sayid Abdullah, terdapat empat dakwaan yang diberikan 

oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu dakwaan Kesatu adalah Pasal 378 

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) mengenai penipuan, 

Kedua adalah pasal 372 KUHP mengenai Penggelapan, Ketiga 

adalah Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

mengenai berita bohong dan menyesatkan yang merugikan 

konsumen dalam transaksi elektronik, dan Keempat adalah Pasal 5 

jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Hakim yang memutus perkara tersebut menggunakan 

dakwaan yang pertama, yaitu Pasal 378 KUHP, yang menyebutkan 

bahwa “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau 

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian 

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun 

menghapuskan piutang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

empat tahun”.  
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Putusan hakim semacam ini menunjukkan bahwa Undang-

undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak digunakan secara 

maksimal. Hal ini akan menjadi presedens untuk mengesampingkan 

Undang-undang tersebut, sehingga akan menjadi pertanyaan besar 

terkait kehadiran Undang-undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang sebenarnya dimaksudkan untuk menyelesaikan 

permasalahan di dunia maya. Padahal dalam perkara tersebut 

menyebutkan unsur transaksi elektronik, dan Jaksa telah 

merumuskannya dalam dakwaan. 

Berdasarkan uraian dari uraian latar belakang diatas, maka 

penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS KASUS 

TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI 

ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 

173/PID.B/2017/PN DMK)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan 

dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Apa pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana 

penipuan dalam transaksi elektronik (Studi Putusan Nomor 

173/Pid.B/2017/PN Dmk)? 

2. Apa saja hambatan Hakim dalam memutus kasus tindak 

pidana penipuan dalam transaksi elektronik (Studi Putusan 

Nomor 173/Pid.B/2017/PN Dmk)? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus 

tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik (Studi 

Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Dmk). 

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Hakim 

dalam memutus kasus tindak pidana penipuan dalam 

transaksi elektronik (Studi Putusan Nomor 

173/Pid.B/2017/PN Dmk). 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi 

manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis, diharapkan hasil penelitian dapat 

menambah bahan pustaka bagi para akademisi, khususnya 

dalam kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui 

media elektronik dan sebagai pelengkap bagi pengembangan 

ilmu hukum di bidang cyber.  

2. Manfaaat Praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan tambahan bagi aparat penegak 

hukum, instansi-instansi, pihak-pihak yang terkait, dan 

masyarakat umum dalam menangani dan menyikapi 

permasalahan tindak pidana berita bohong yang 

mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 
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Elektronik atau penipuan yang dilakukan melalui media 

elektronik. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. 

Metode kualitatif menekankan pada proses pemahaman atas 

perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum 

yang kompleks. Pendekatan dengan metode ini tidak 

mengedepankan angka-angka statistik melainkan pemahaman 

terhadap makna dari kejadian atau realita yang terjadi. Metode 

ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan 

sumber data (hakim) dan memungkinkan peneliti untuk 

mengembangkan makna data yang diperoleh
6
, untuk 

memberikan gambaran mengenai pertimbangan Hakim dalam 

memutus tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik 

(Studi Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Dmk). 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu 

memberikan sebuah gambaran tentang permasalahan dan objek 

yang akan diteliti secara lebih jelas, menyeluruh dan rinci, 

dengan melihat fakta yang ada dilapangan, kemudian dianalisis 

dengan peraturan yang mengatur mengenai penipuan via internet 

atau berita bohong yang merugikan konsumen dan dengan 

                                                             
6 Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan 

  Mahasiswa, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 55. 
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melihat hubungan sebab-akibat dari tindak pidana tersebut. 

Selanjutnya, diuraikan secara rinci dengan menggunakan 

peraturan terkait, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, teori-teori, dan pendapat 

para ahli. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan Peneliti adalah seluruh 

informasi yang terkait tentang pertimbangan Hakim dalam 

memutus perkara tindak pidana penipuan dalam transaksi 

elektronik (Studi Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Dmk). 

Elemen penelitian ini adalah: 

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 

c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

d. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) 

e. Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Dmk 

f. 1 (satu) Hakim di Pengadilan Negeri Demak. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 
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Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data 

sekunder yang terdapat dalam buku, literatur, peraturan 

perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli, 

internet yang ada hubungannya dengan penelitian ini, 

meliputi
7
: 

1) Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah 

Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian 

yang relevan dengan judul penelitian, jurnal, teori 

hukum, internet, dan pendapat para ahli. 

3) Bahan Hukum Tersier 

                                                             
7
 Ibid, hlm. 22-23. 
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Bahan yang memberikan informasi tentang 

bahan hukum primer dan sekunder, yaitu 

Bibliografi, Kamus, Eksiklopedia. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data 

dengan terjun ke lapangan dan berinteraksi dengan objek 

yang hendak diteliti. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian adalah wawancara guna memperoleh data 

primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari 

tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah 

dan diuraikan oleh orang lain.  Peneliti mewawancarai 

Ibu Novita Ari D. R, S.H.,Sp.Not selaku Hakim Anggota 

yang memutus perkara pada Putusan Nomor 

173/Pid.B/2017/PN Dmk di Pengadilan Negeri Demak. 

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul 

melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah, diperiksa, 

dipilih dan dilakukan editing
8
, agar sesuai dengan objek 

penelitian yaitu tentang pertimbangan Hakim dalam memutus 

tindak pidana penipuan pada Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN 

Dmk. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian, maka data yang diperoleh 

                                                             
8
 Ibid, hlm 56. 
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disusun secara sistematis, dan disajikan dalam bentuk uraian-

uraian. 

6. Metode Analisis Data 

Data primer dan data sekunder yang sudah diolah dianalisis 

secara kualitatif, dan dijadikan sebagai pembahasan. Dari hasil 

pembahasan itu sendiri akan ditarik suatu kesimpulan untuk 

menjawab setiap permasalahan yang diteliti. Data yang dianalisis 

adalah peraturan perundang-undangan, dokumen Putusan Nomor 

173/Pid.B/2017/PN Dmk, dan hasil wawancara dengan Hakim 

Pengadilan Negeri Demak. Hasil analisis tersebut kemudian 

disusun sebagai hasil penelitian berbentuk skripsi. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca, maka sistematika penulisan ini 

disusun dalam 4 (empat) bab yaitu : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari pembahasan tentang Latar Belakang, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari pembahasan tentang Pertimbangan 

Hakim, Tindak Pidana, Tindak Pidana Penipuan, Tindak 

Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik. 
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BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, berisi tentang Pertimbangan Hakim pada 

putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Dmk, dan Hambatan 

Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Putusan 

Nomor 173/Pid.B/2017/PN Dmk pada Tahun 2017. 

BAB IV. PENUTUP 

Pada bab ini terdapat Kesimpulan dan saran-saran peneliti 

yang diperoleh dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


