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 BAB I 
 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Istilah kemiskinan selalu muncul dalam program pemerintah dari level 

pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kemiskinan menurut penulis adalah 

orang yang bekerja namun belum dapat memenuhi kebutuhan minimal hariannya. 

Menurut Word Bank (2004), salah satu penyebab kemiskanan adalah karena 

kurangnya pendapatan dan aset (lack of income) untuk memenuhi kebutuhan dasar 

seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang 

dapat diterima (acceptable). Di sisi lain kemiskinan juga diartikan oleh keterbatasan 

lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang masuk kedalam kategori miskin 

adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, serta tingkat pendidikan dan 

kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara ekplisit berkaitan erat dengan 

masalah kemiskinan. Sehingga pendekatan dalam membahas kemiskinan harus 

dilakukan pendekatan lintas sektoral antar pelaku kebijakan. 

Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. 

Proses pembangunan adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. 

Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atu 

kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan 

hanya yang dikonsepskan sebagai usaha pemerintah belaka. Proses pembangunan 

menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth 
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plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, 

perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan.  

Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih 

rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru 

berkembang. (Subandi, 2015). Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : 

pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk, 2015). adalah perubahan yang berguna 

menuju sustu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu 

bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul, 2004). pembangunan merupakan 

proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke 

masyarakat negara yang maju.  

Kebijakan Pembangunan di Indonesia telah beranjak ke arah model 

pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan diiniasiasi oleh United 

Nation melalui Sustainable Goals Development lalu pemerintah Indonesia 

meratifikasi SDG’s sebagai hukum positif melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 

2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yang 

berisi Pedoman Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia dalam tujuan 

pembangunan pertama ditetapkan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin 

merupakan epertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen dalam 

keberhasilan pembangunan. 

Dalam wilayah entitas yang lebih kecil yaitau daerah Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah dalam melakukan usaha penanggulanagan masalah kemiskinan 
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sangatlah serius hal tersebut diketahui melalui evaluasi Bappeda terhadap usaha 

pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang dibreakdown menjadi 6 

langkah strategis yaitu yang pertama adalah Strategi Peningkatan Kualitas 

Pertumbuhan Ekonomi dengan sasaran program berupa peningkatan produktivitas 

sektor pertanian dan perlindungan lahan; pengendalian sektor perdagangan, hotel, 

dan restoran agar lebih berpihak pada usaha penanggulangan kemiskinan; 

pengendalian harga bahan pokok; perluasan jaringan pelayanan dalam penyediaan 

kebutuhan pokok dengan melibatkan swasta dan dunia usaha; pembangunan berbasis 

pedesaan.  

Yang kedua adalah Strategi Peningkatan Sinergi Antar Lembaga Pemerintah, 

Swasta, dan PT berupa: Peningkatan sector pertanian perkebunan dan kehutanan 

serta perlindungan lahan, penciptaan jaringan kerjasama dan kemitraan usaha yang 

didukung oleh organisasi masyarakat setempat, pemerintah daerah, swasta dan 

perguruan tinggi, penyediaan kemudahan akses terhadap sumberdaya produktif yang 

difasilitasi oleh pemerintah, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan, 

penyediaan informasi dinamis rumah tangga sasaran penanggulangan kemiskinan 

oleh pemerintah daerah dibantu perguruan tinggi, optimalisasi dan sinergi dana CSR 

oleh perusahaan swasta, BUMN dan BUMD untuk program-program dan kegiatan-

kegiatan penanggulangan kemiskinan, KKN tematik penanggulangan kemiskinan 

yang terintegrasi dan berkelanjutan oleh semua perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan program KKN. 
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Sasaran penanggulangan kemiskinan yang ketiga adalah Strategi Peningkatan 

Kapabilitas Penduduk Miskin Memampukan Dirinya Sendiri. Beberapa program 

yang dirumuskan berupa: Peningkatan semangat wirausaha, Peningkatan partisipasi 

ekonomi perempuan, Pengembangan KBKS, Pemberdayaan fakir miskin dan 

penyandang masalah kesejahteraan, Pembinaan para penyandang disabilitas dan 

trauma., Pembinaaneks. Penyandang penyakit social, Peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam membangun desa, Peningkatan kapasitas usaha masyarakat miskin 

melalui peningkatan skill, modal, teknologi, informasi dan legal, Pendampingan 

usaha kebiasaan hidup produktif dan jaringan melalui BK. 

Sasaran Pembangunan kemiskinan yang keempat adalah Strategi Peningkatan 

Akses Penduduk Miskin Pada Sektor-Sektor Pendidikan, Kesehatan, Keuangan, Dan 

Infrastruktur. Beberapa Program yang dirumuskan berupa : Penyediaan dan 

perbaikan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, Wajib belajar 

pendidikan dasar Sembilan tahun, Peningkatan akses pendidikan dasar, menengah, 

dan tinggi bagi penduduk miskin, Peningkatan gizi dan kesehatan keluarga, 

Pencegahan dan penanggulangan penyakit, Peningkatan akses layanan keuangan, 

jaringan produksi dan pasar, Pemberdayaan lembaga ekonomi dan keuangan mikro, 

diversifikasi layanan keuangan mikro (konvensional dan syariah), penyediaan dan 

perbaikan perumahan dan lingkungan perumahan termasuk air bersih, pembangunan 

kawasan pedesaan, pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan 

sumberdaya air lainnya, peningkatan kesadaran dan penanggulangan bencana alam. 
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Sasaran Pembangunan kemiskinan yang kelima adalah Strategi Peningkatan Kualitas 

Kebijakan/Sistem Perekonoimian Daerah beberapa program yang dirumuskan, 

berupa: Pengembangan restrukturisasi kebijakan ekonomi Daerah, Penyempurnaan 

dan Pengembangan Tata Nilai Budaya, Program Bahari Raja. Sasaran Pembangunan 

kemiskinan yang keenam adalah Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Pronangkis beberapa program yang dapat dirumuskan, yaitu : Pengembangan 

restrukturisasi lembaga pronangkis dan Program Pembentukan Unit/UPTD/Lembaga 

Pronangkis (Sumber : Bappeda Jawa tengah) 

Berdasrakan kepada perumusan kebijakan di tingkat nasional mupun di 

tingkat daerah dalam meelaksanakan kebijakan dan program program 

penanggulangangan kemiskinan tersebut namun kemiskinan di Provinsi Jawa 

Tengah masih cukup tinggi dengan angka ketimpangan yang semakin lebar. 

Kebijakan dan program yang dilaksanakan diatas masih jauh dari induk 

permasalahan dan kurang optimal daalam sasaran implementasinya. Masih tidak 

berjalannnya beberapa program maupun masih terjadi kesenjangan antara rencana 

dengan pencapaian tujuan karena pada pemaparan diatas untuk mengatasi masalah 

kemiskinan masih dilakukan lintas sektoral belum dilakukan upaya kolektif untuk 

mengatasi kemisikinan secara bersama-sama. Oleh sebab itu maka strategi 

penanggulangan kemiskinan harus lebih berorientasi kepada kebijakan yang terpadu, 

terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.  
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Permasalahan kemiskinan masih menjadi persolana utama bagi provinsi di 

Jawa Tengah Jumlah penduduk miskin di Jateng menempati peringkat tertinggi 

kedua di Indonesia setelah Jawa Timur (Jatim), yakni 4.493.750 jiwa. Ketua 

Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (LPP PKB) Marwan Jafar 

mengungkapkan bahwa masih tingginya angka kemiskinan di Jateng membuktikan 

provinsi yang memiliki luas wilayah 32.548 km², atau sekitar 28, 94% dari luas 

pulau Jawa tersebut masih memiliki kesenjangan sosial yang sangat tinggi. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), BPS menyebut jumlah penduduk 

miskin di Jateng sebanyak 4.493.750 jiwa di bawah Jawa Timur sebanyak 4.638.530 

jiwa tetapi di atas Jawa Barat 4.168.110 jiwa. Jadi separuh dari jumlah penduduk 

miskin di Indonesia sebanyak 27.764.320 jiwa itu berada di Pulau Jawa.  

Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada prosesnya tahun demi tahun 

mengalami fluktuatif dalam tataran praktisnya menurut data yang dihimpun dari BPS 

perkembangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah adalah  

Tabel 1:1 Presentase Kemiskinan di Jawa Tengah 2012 - 2016 

 

Sumber : BPS 
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 Berdasarkan data diatas tingkat presentase kemiskinan di Provinsi Jawa 

Tengah terhadap jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar 14,98 % terhadap 

jumlah penduduk. Pada tahun 2013 sebesar 14.44% terhadap jumlah penduduk. pada 

tahun 2014 sebesar 13.48% terhadap jumlah penduduk dan pada tahun 2015 

presentase penduduk miskin sebesar 13.32% terhadap jumlah penduduk dan pada 

tahun 2016 presentase penduduk miskin sebesar 13,39% dari jumlah penduduk. 

Presentase penduduk miskin selama 5 periode mengalami presentasi yang 

berfluktuatif. 

 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah adalah tingkat kemiskinan 

agregat dari 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dan berdasarkan data 

BPS presentase kemiskinan mengalami ketidakmerataan. Berdasarkan kepada diatas 

rata-rata presentase kemiskinan tertinggi berada di Kabupatern Kebumen dengan 

rata-rata sebesar 30% dan rata-rata kemiskinan paling rendah berada di Kota Salatiga 

sebesar 5%. Namun secara keseluruhan tingkat kemisikanan rata-rata di Provinsi 

Jawa Tengah masih tinggi. Untuk itu maka perlu dilakukan penelitian terkait faktor-

faktor yang memengaruhitingkat kemiskinan di seluruh kabuaten/kota, sehingga 

dapat digunakan acuan bagi tiap pemerintah daerah tingkat II unuk mencari faktir-

faktor yang memengaruhi kemiskinan dan mengatasi masalah kemiskinan tersebut. 

 Merujuk kepada pengertian kemiskinan diatas bahwa kemiskinan dalah 

ketidakmapuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri maka kualitas 

dumber daya manusia juga menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. 
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Dalam meilihat kualitas sumber daya manusia maka ukuran indikator yang 

digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Rendahnya indeks pembangunan 

manusia akan berakibat kepada rendahnya tingkat produktifitas kerja dari penduduk, 

dan mengukur kinerja kebijakan pemerintah dalam upaya pembangunan manusia. 

Produktifitas yang rendah berakibat pada rendahnya produktifitas kerja dari 

penduduknya serta produktifitas kerja maka berpengaruh kepada pendapatan harian 

yang diterima.  

 Lanjouw dkk (Yani Mulyaningsih, 2008). Menyatakan pembangunan 

manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan.  Investasi di 

bidang pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin lebih berarti daripada memberi 

investasi dalam bentuk lain karena investasi mereka masih berupa tenaga kasar/fisik.  

Tabel 1:2 Indeks Pembangunan Manusia 

Sumber : BPS 
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 Grafik diatas menunjukkan Presentase Indeks Pembangunan Manusia di 

Provinsi Jawa tengah selama 5 periode mengalami peningkatan dari tahun 2012 

hingga 2016 dengan rata-rata kenaikan 1% yaitu pada tahun 2012 presentase IPM di 

jawa tengah sebesar 67.21%. Pada tahun 2013 presentase IPM di jawa tengah 

sebesar 68.02%. Pada tahun 2014 presentase IPM di jawa tengah sebesar 68.78%. 

Pada tahun 2015 presentase IPM di jawa tengah sebesar 69.49%. Pada tahun 2016 

presentase IPM di jawa tengah sebesar 69.98%. 

 Dalam tataran ekonomi makro salah satu kerangka teori dari penurunan 

kemiskinan di suatu regional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di 

masing-masing provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah telah mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat 

kemiskinan di suatu provinsi. 

 PDRB adalah Produk Domestik Regional Bruto yaitu nilai bersih barang dan 

jasa akhir yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu regional 

(Hadi Sasana, 2006). dengan teori tersebut maka semakin besar PDRB maka 

semakin besar potensi sumber penerimaan regional tersebut. Semakin besar tingkat 

PDRB suatu daerah maka\pemerintah dapat memberi kebijakan kesejahteraan 

kepada masyarakat dan menekan angka kemiskinan.   

 Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tema utama dalam kehidupan 

ekonomi hampir di seluruh negara saat ini. Dalam isu pembangunan saat ini salah 

satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah bagaimana kebijakanpemerintah 
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dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah regionalnya. Pemerintah di 

belahan duni manapun menggunakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan kepada 

tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui progam 

statistik nasional. (Todaro, 2013). Mengemukakan bahwa berhasil tidaknya program-

program pemerintah di dunia ke 3 sering dinilai dari tinggi rendahnya tingkat output 

dan pendapatan nasional. 

Tabel 1:3 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 2012 - 2016 

 

Sumber : BPS 

 Berdasarkan pada diatas pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah diatas 

diketahui pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang fluktuatif sebagai 

tahun basis pertumbuhan ekonomi provinsi jawa tengah pada tahun 2012 sebesar 
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sebesar 5.84%, Pertumbuhan ekonomi provinsi jawa tengah pada tahun 2015 sebesar 

5.30%, Pertumbuhan ekonomi provinsi jawa tengah pada tahun 2012 sebesar 5.34%, 

Pertumbuhan ekonomi provinsi jawa tengah pada tahun 2016 sebesar 5.11%.  

 Penulis mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses terintegrasi dan 

sistematis yang bertujuan untuk mensejaahteraan masyarakat dan salah satu tujuan 

dari pembangunan adalah peningkatan taraf ekonomi di masyarakat. Menurut 

Esmara dalam literatur ekonomu dikekemukakan bahwa bagaimana oembangunan 

ekonomi harus ditangani untuk mengejar ketertinggalan, Dalam pandangan ekonomi 

klasik salah satu untuk mengejar ketertinggalan ekonomi adalah dengan 

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setingi-tingginya sehingga dapat 

melampaui pertumbuhan pendududk sehingga pendapatan per-kapita akan meningkat 

dengan cepat secara otomatis terjadi peningkatan kemakmuran masyarakat. 

 Pada tataran praktis ukuran kemakmuran suatu negara diukur melalui 

pendapatan perkapita sehingga jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi 

merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan suatu pijakan 

pembangunan guna mensejahterakan rakyat. Jumlah penduduk selalu menjadi salah 

satu initi dari permaslaahan pembangunan, kebijakan pembangunan salah satunya 

menekankan kepada jumlah penduduk di suatu daerah.  

 Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu 

daerah adalah penganggugguran. Salah satu ukuran dalam PDRB dalam menentukan 

kemamuran masyarakat adlah tingkat pendapatan. Dalam asumsi mikro suatu kondisi 
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yang baik dalam pembangunan adalah terserapnya secara maksimum angkatan kerja 

di lapangan dan tingkat kondisi pengangguran tenaga kerja (full employment) dapat 

terwujud. Dalam perhitungan PDRB daerah terdapat perhitungan PDRB menurut 

lapangan kerja. PDRB regional berdasarkan lapangan pekerjaan diukur melalui 

jumlah lapangan kerja yag ada di masyarakat berdasarkan jumlah penduduk yang ada 

di masyarakat. 

 Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daetah merupakan 

permasalahan yang cukup pelik. Karena pertumbuhan penduduk sifatnya mengikuti 

deret hitung sedangkan pertumbuhan sumberdaya mengikuti deret hitung yang 

dimana jika pertumbuhan penduduk tidak terkenendali dapat mengakabitkan tidak 

tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan 

angka kemiskinan. Di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa 

laju  pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap 

supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan 

tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia (Maier dalam Mudrajad  

Kuncoro, 1997). 

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah 

pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat 

adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila  

kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) dapat terwujud. 

Menurut Sadono Sukirno (2000), Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi 
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pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat  kemakmuran yang telah 

tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan  menimbulkan masalah lain 

yaitu kemiskinan. 

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan 

kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu 

daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran  merupakan 

cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat 

mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001).   

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, di Provinsi Jawa Tengah dalam 

periode 2012-2016 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan, tetapi ratarata 

tingkat kemiskinannya dibanding provinsi-provinsi lain di pulau Jawa adalah yang 

paling tinggi. Oleh karena itu penting untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini akan 

melihat bagaimana pengaruh variabel jumlah penduduk, PDRB, IPM, dan 

pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 – 

2016.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap kemiskinan 

di Jawa Tengah ? 

2. Bagaimana Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah 

? 

3. Bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia teerhdap kemisiknan di 

Jawa Tengah ? 

4. Bagaimana pengaruh penggangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah ? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap 

kemiskinan di Jawa Tengah ? 

2. Untuk menganalisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan di 

Jawa Tengah ? 

3. Untuk menganalisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia teerhdap 

kemisiknan di Jawa Tengah ? 

4. Untuk menganalisis pengaruh penggangguran terhadap kemiskinan di Jawa 

Tengah ? 
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1.4 Manfaat Penulisan 

1. Bagi Pengambil Kebijakan 

Bagi Pengambil kebijakan penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi yang bergunan di dalam memahami faktor-faktor 

yang memengaruhi tingkat kemiskinan di jawa tengah sehingga dapat 

diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk membantu mengatasi 

masalah kemiskinan di Jawa Tengah. 

2. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil dari penelitian ini diharapakan menambah khasanah ilmu 

pengetahuan ekonomi khusunya ekonomi pembangunan. Bagi universitas 

penelitian dapat menambah perbendaharaan literatur di perpustaakan. Secara 

khusus penelitiaj ini diharapkan dapat melengkapi kajian mengenai tingkat 

kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang 

memengaruhinya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 

Pada Tugas Akhir ini, disusun menjadi 4 bab, yaitu : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab satu ini berisikan 4 poin yang bertujuan agar pembaca 

mengetahui apa yang yang dimaksudkan oleh penulis, yaitu : 

a. Latar belakang permasalahan 

b. Rumusan masalah 

c. Tujuan penulisan 

d. Kerangka penulisan 

 

BAB 2 : LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan pustaka yang melatar belakangi pendekatan 

toeri yang digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka bagian ini 

merangkum secara umum tentang tulisan ilmiah terkait dengan topik penulisan.  

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian serte definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan penelitian 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian. Bab ini 

menjadi bagian inti yang merangkum  hal yang menjadi pokok bahasan dalam 

Tugas Akhir. Pada Bab ini menguraikan menganai analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini dan pembahsanan mengenai hasil analisis dari 

objek penelitian. 

BAB 5 : PENUTUP 

Bab ini adalah bab terakhir yang menyajikan secara singkat kesimpulan 

yang diperoleh dalam pembahsan, serta saran 

  


