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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam sebagai agama Allah SWT yang telah sempurna memberi 

pedoman bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, baik dalam bidang 

ibadah maupun mu’amalah secara menyeluruh tanpa terkecuali. Dalam 

kegiatan mu’amalah, Islam memberi pedoman-pedoman atau aturan-

aturan hukum pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan 

tersebut di kemudian hari.
3
 

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat 

hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya 

manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup 

dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu 

berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan 

kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang 

melakukan perbuatan dalam hubunganya dengan orang-orang lain disebut 

mu’amalat.4 

Hukum Islam memberi ketentuan bahwa pada dasarnya pintu 

perkembangan mu'amalat bersifat amat longgar guna memberi kesempatan 

perkembangan hidup manusia dalam bidang ini kemudian hari.   Hukum 

Islamjugamemberi ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan 

mu’amalat senantiasa terbuka, tetapi perlu diperhatikan agar 

                                                             
3 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4. 
4Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalat (Yogyakarta: UUI Press , 2000), 11. 
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perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan 

pada satu pihak oleh karena adanya tekanan-tekanan.
5
 

 Salah satu bentuk mu’amalah  adalah  utang-piutang yaitu bentuk 

aktifitas antar manusia yang dalam pelaksanaanya dengan memberikan 

harta kepada orang lain untuk sementara waktu oleh seseorang kepada 

orang lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan 

memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu 

tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta 

tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak 

pemberi dengan harta sepadan atau senilai barang atau harta yang 

dipinjamkan.
6
 

Bentuk yang lain berupa penitipan, yaitu seseorang menitipkan 

suatu benda kepada yang lain untuk dijaganya secara layak (sebagaimana 

halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal 

benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan 

tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh 

kelalaiannya, maka ia  wajib menggantinya.
7
Olehkarenaitusuatuhal yang 

sangatperludiutamakandalammelakukanpenitipaniniperluadanyasalingperc

aya. 

Sebagaimanafirman Allah SWT dalamsurt al-Baqarahayat 283: 





 

                                                             
3Ibid., 13. 
6
MiftahulKairi, EnsiklopediFiqihMamalahdalamPandangan 4 Madzhab(Yogyakarta: 

Makabah Al-Hanif, 2004), 153. 
7Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalat, 238. 
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Artinya: Jikasebagiankamumempercayai yang lain, makahendaklah 

yang dipercayaitumenunaikanamanahnyadanbertakwalahkepada 

Allah sebagaiTuhannya.
8
 

 

Pinjam-meminjamdantitipan termasuk salah satu bentuk transaksi 

tolong menolong murni yang terlepas dari unsur komersial, dasar hukum 

titipan adalah ajaran agama Islam supaya manusia tolong menolong serta 

saling membantu dalam lapangan kebijakan. 

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2: 

ْثم واْلعْدوان ۚ ْْ ا عل ا ٰ ۖ وَ تعاون ا عل اْلبّر والتَْق  وتعاون

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam 

(mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong 

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.9 
 

Dari ayat diatas kita dianjurkan untuk selalu tolong menolong 

antara sesama kita dalam melakukan aktifitas mu’amalah. Selain itu ayat 

tersebut memberikan isyarat bahwa dalam melakukan aktifitas mu’amalah 

kita tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat untung-untungan. 

Arisan secara umum termasuk mu’amalat yang belum pernah 

disinggung dalamal-Qur’an dan as-Sunnah secara langsung, maka 

hukumnya dikembalikan kepada hukum asal mu’amalah, yaitu 

dibolehkan.Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada 

asalnya hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan 

tentang keharamannya. Dalam masalah ”arisan” tidak ditemukan dalil baik 

dalam al Qur’an maupun as Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya 

adalah mubah atau boleh. 

Dalam praktek sehari-hari arisan telah dilaksanakan oleh segala 

lapisan masyarakat, tiap-tiap lapisan masyarakat memiliki kecenderungan 

                                                             
8
Ibnu Katsir, Al-Qur’an Terjemahan Dan Tafsir Per Kata (Bandung: Syafa Jabal 

Roudotul Janah, 2010), 49. 
9Ibid., 106. 
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masing-masing dalam mengadakan arisan tersebut. Arisan, adalah bentuk 

kerjasama yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah uang bersama-

sama secara bergiliran serta kenal mengenal dalam bergaul, tidak memiliki 

modal sendiri bersifat sementara, tidak memerlukan organisasi dan 

administrasi yang teratur dan syarat penerima hanya kesanggupan untuk 

membayar bagian warganya dengan tertib.
10

Adapun nilai standarnya 

disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap lapisan masyarakat tersebut. 

Jenis arisan yang dilakukan oleh masyarakat sangat bermacam-

macam diantaranya Arisan Giliran. Seperti yang dilakukan oleh 

masyarakat di Pasar Banu Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo.Sedangkan Arisan giliran yang menjadi fokus 

penelitian ini adalah merupakan kegiatan mengumpulkan uang yang 

bernilai sama oleh beberapa orang dengan obyek adalah uang. Dengan 

ketentuan peserta diberi kebebasan untuk memilih nomor undian dan boleh 

menukarkan nomor undian dengan peserta yang lain saat arisan 

berlangsung. Perolehan arisan diterima secara berurutan sesuai dengan 

nomor undian yang telah dipilih saat awal pendaftaran anggota 

arisan.Masing-masing peserta sudah mengetahui kapan nomor undiannya 

keluar akan mendapatkan uang lebih dahulu sesuai dengan waktu atau 

urutan danmendapatkan arisan. 

Denganpolaarisangilirantersebut, bagipeserta yang melakukan 

pendaftaran terlebih dahulu  maka ia berhak memilih nomor yang dia 

inginkan selama nomor yang ia pilih belum dipilih oleh pendaftar 

sebelumnya. Sehingga pihak yang melakukan pendaftaran akhir tidak 

                                                             
10Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 840. 
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memiliki hak jika ingin memilih untuk menentukan kapan akan 

mendapatkan arisan, kecuali hanya bisa memilih nomor-nomor yang 

belum diambil oleh peserta sebelumnya.  

Sedangkan waktu pembayaran arisan dilaksanakan setiap hari 

pasaran Wage dengan uang arisan sebesar Rp 30.000 untuk masing-

masing anggota, denganjumlah keanggotaan arisan sebanyak 23 pengelola 

dan dibatasi 200 anggota. 

Pesertadibolehkanmengikutiarisandenganmengambilnomorundianlebihdari 

1 

nomorundian.Karenawaktuperolehanarisansudahdiketahuisejakawalpendaf

taranarisandenganberdasarkannomorundian yang dipilih, 

makapadasetiappelaksanaanarisan (Wage) para 

anggotatidakharushadirdalamarisantetapicukupmelakukanpembayaranmel

aluipihakpengelola yang ditunjuk.
11

 

Setiap pengelolamempunyaianggota yang berbeda-beda yang akan 

dilayani pembayarannyaoleh 1 pengelola yang telah ditunjuk 

ketuaarisan.Masing-masing pengelola memiliki kewajiban untuk 

mengumpulkan uang arisan dari para anggotanya, jika semua uang telah 

terkumpul pihak pengelola harus menyetorkan uang arisan tersebut kepada 

ketua arisan untukdiberikan kepada peserta yang mendapatkan giliran 

arisan sesuai nomor undian yang sudah diambil.
12

 

Namun demikian dalam pelaksaaan arisan terjadi kendala-kendala 

yang tentunya tidak diharapkan oleh sesama anggota arisan maupun 

dengan pengelola arisan, seperti keteledoran atau keterlambatan 

                                                             
11

Wawancara dengan Bapak Karyono, pada tanggal 15 November 2014 di Desa Bungkal. 
12Wawancara dengan Bapak Karyono, pada tanggal 15 November 2014 di Desa Bungkal. 
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pembayaran yang dilakukan oleh pengelola arisan terhadap peserta yang 

mendapat arisan, pihak pengelola dengan sengaja menggunakan uang 

arisan, sehingga peserta arisan merasa dirugikan haknya yang tentunya 

tidak dapat menyelesaikan kewajibannya di dalam kegiatan arisan tersebut 

yang tentunya akan berimbas kepada anggota arisan tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis untuk mengangkat 

permasalahn tersebut dalam penyusunan skripsi yang berjudul : Arisan 

Giliran di Pasar Banu Desa Baosan Kidul Kecamatteran Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam. 

 

B. RumusanMasalah 

1. BagaimanamekanismeArisanGiliran di 

PasarBanuDesaBaosanKidulKecamatanNgrayunKabupatenPonorogod

alamperspektifhukum Islam? 

2. BagaimanapenyelesaianwanprestasipadaArisanGiliran di 

PasarBanuDesaBaosanKidulKecamatanNgrayunKabupatenPonorogod

alamperspektifhukum Islam? 

 

C. TujuanPenelitian 

Ada beberapatujuan yang 

ingindicapaiolehpenelitidalampenelitianiniyakni: 

1. UntukmengetahuitinjauanhukumIslam 

terhadapmekanismepadaArisanGiliran di 

PasarBanuDesaBaosanKidulKecamatanNgrayunKabupatenPonorogo. 
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2. Untukmengetahuitinjauanhukum Islam 

terhadappenyelesaianwanprestaiArisanGilirandi 

PasarBanuDesaBaosanKidulKecamatanNgrayunKabupatenPonorogo. 

 

D. KegunaanPenelitian 

Harapanpenulisuntukpenelitianinidapatmemberikankegunaanpadab

eberapaaspekdiantaranyasebagaiberikut : 

1. Teoritis: 

hasilpenelitianinidiharapkanbermanfaatumumnyabagipengembangank

emajuankhazanahilmupengetahuandankhususnyatentangarisangilirand

ansebagaibahankajianpenelitianselanjutnya. 

2. Praktis: hasilpenelitianinidiharapkandapatbergunabagipengelola, 

masyarakatdanpihak yang 

terlibatpadakegiatanarisangiliransertahubungankeduanya yang 

sangatbermanfaat. 

 

E. TelaahPustaka 

Berdasarkanpenelusuran yang telahdilakukan,penelitiantentang 

arisan sudah banyak dilakukan, namun sejauh ini penelitian tentang 

“Arisan Giliran di Pasar Banu Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Hukum Islam” belum ada yang 

membahas. 

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek 

Arisan Hewan Kurban (di Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten 

Wonogiri)”, menghasilkantemuanbahwa akad dalam arisan hewan kurban 
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tersebut menggunakan utang piutang. Akad ini memenuhi rukun dan 

syarat dalam utang piutang, jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. Sedangkan mekanisme yang diterapkan pada arisan 

hewan kurban di desa Conto boleh dilakukan karena bersifat tolong 

menolong. Cara pennyelesaian wanprestasi pada arisan hewan kurban di 

Desa Conto sah dan sesuai dengan anjuran agama.
13

 

Penelitian kedua berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktek Jual Beli Arisan (di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo)”.Hasil penelitian iniadalah akad arisan yang 

digunakan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan boleh dilakukan. 

Sedangkan pada jual beli yang digunakan bertentangan dengan hukum 

Islam dan tidak boleh dilakukan karena barang yang dijual adalah uang, 

dan mekanisme pelunasan arisan sudah sesuai dengan aturan yang ada 

dalam hukum Islam.
14

 

Sedangkan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Arisan Haji Mabrur di Kabupaten Ponorogo”, 

menghasilkantemuanbahwaakad yang digunakan sudah memenuhi rukun 

dan syarat, jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum 

Islam. Sedangkan mekanisme yang ditetapkan boleh dilakukan karena 

bersifat tolong menolong. Cara penyelesaian wanprestasi sah dan telah 

sesuai dengan anjuran agama.
15

 

                                                             
13Anik Islammiyati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Hewan Kurban 

(di Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)”, skripsi tidak diterbitkan (Ponorogo: 

STAIN Ponorogo,2012). 
14

 Tofik Mujiono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arisan (di Desa 
Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)”, skripsi tidak diterbitkan (Ponorogo: 

STAIN Ponorogo, 2007). 
15Uswatun Khasanah, “Tinjauan Hukum  Islam Terhadap Arisan Haji Mabrur di 

Kabupaten Ponorogo”, skripsi tidak diterbitkan (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2007). 
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Berbedadenganpenelitian yang sudahdilakukan di atas, 

penelitianinimembahastentang arisan giliran yang dilihat pada aspek 

tepatnya penyalahgunaan wewenang dan kewajiban terhadap uang arisan 

yang dilakukan oleh pihak pengelolanya, yang 

seharusnyamenjalankankewajibannya.Bukanmemanfaatkanbarang yang 

semestinyabukanmenjadihaknyamaupunmenggunakannya.Berangkatdariin

ilahpenulismerasatertarikuntukmelakukanpenelitiandalampermasalahanini. 

 

F. MetodePenelitian 

1. JenisPenelitian 

Jenispenelitian yang 

digunakandalampenelitianinitermasukdalamjenispenelitianlapangan. 

Yaknipenelitian yang 

dilaksanakandengancaraterjunlangsungketempatobjekpenelitan, 

gunamemperoleh data yang dibutuhkanterutama yang 

berkaitandenganmasalah yang diteliti.
16

 Peneliti mengamati 

kegiatanarisangiliran, dimanaobjekpenelitiandilaksanakan, yaitu di 

PasarBanuDesaBaosanKidulKecamatanNgrayunKabupatenPonorogo. 

2. Pendekatanpenelitian 

Dalampenelitianinidigunakanpendekatankualitatifyaitupenelitianyang 

memilikikarakteristikalami (natural setting) sebagaisumber data 

langsung, deskriptif, proses lebihdipentingkandaripadahasil, 

analisisdalampenelitiankualitatifcenderungdilakukansecaraanalisaindu

ktif, danmaknamerupakanhal yang esensial. 

                                                             
16Muhammad  Nazir, MetodePenelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 63. 



11 

 

 

Pendekatankualitatifyaitupenelitian yang 

bermaksuduntukmemahamifenomenatentangapa yang 

dialamiolehsubjekpenelitian.Penelitimemahamisecarabertahapbagaima

nakegiatanarisangilirantersebutdilaksanakan di 

PasarBanuDesaBaosanKidulKecamatanNgrayunKabupatenPonorogo. 

3. Lokasi 

Lokasipenelitianini di 

pasarBanuDesaBaosanKidulKecamatanNgrayunKabupatenPonorogo.P

enelitimemilihlokasiinikarena pada praktik arisan di pasar 

Banutersebutterjadipermasalahanterkait dengan penyalahgunaan uang 

titipan arisan oleh pengelola sehinggamerugikansalahsatupihak. 

4. Subjekpenelitian 

AdapunsubjekpenelitianiniadalahpengurusArisanGiliran, 

besertaanggotanya di 

PasarBanudesaBaosanKidulKecamatanNgrayunKabupatenPonorogo. 

5. Data danSumber Data 

Data yang dibutuhkandalampenelitianiniadalah: 

a. Mekanismearisangiliran di pasar Banu, data 

inibersumberdaripihakpengurusnya, 

mulaidaripengelolasertaketuaArisanGiliran. 

b. Penyelesaianwanprestasi pada arisan giliran di pasar Banu, data ini 

bersumber dari pihakpengelolaarisan, sertapesertaarisan. 

6. MetodePenggalian Data 

Dalampenelitianiniteknikpenggalian data yang penelitigunakanadalah: 

a. Interview atauwawancara 



12 

 

 

Metodewawancaramerupakanmetode yang 

dipakaiuntukmendapatkaninformasidengancarabertanyasecaralangs

ungkepadaresponden yang diteliti. 

Teknikwawancarainidilakukandenganmelakukantanyajawablisande

ngan para responden, selanjutnyahasil yang 

diperolehdariteknikwawancarainikemudianakandicatatdansebagaip

elengkapdarijawabanresponden yang 

telahdiberikan.
17

Metodeinidigunakanuntukmelakukanwawancaraat

aubertanyalangsungkepadasebagianpeserta, 

pengelolasertaketuaArisanGiliran di 

pasarBanuDesaBaosanKidulKabupatenPonorogo. 

b. Observasiataupengamatan 

Observasiyaknisuatuusahauntukmemperoleh data 

melaluicarapengamatansertapencatatansistematisterhadapfenomena

-fenomena yang 

akandilakukanpenelitian.
18

Teknikobservasiinipenelitilakukanuntuk

melihatdaridekattentangpelaksanaandanmekanismeArisanGilirante

rsebut di pasarBanuDesaBaosanKidulKabupatenPonorogo. 

c. Dokumentasi 

Teknikdokumentasiinimerupakansuatuteknikpengumpulan data 

yang dilakukandengancaramencatatdariberbagaidokumen yang 

                                                             
17Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2000), 135. 
18SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik, edisirevisi V, Cet ke-

12, (Jakarta: RinekaCipta, 2002), 108. 
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adaditempatpenelitiandan yang menyangkutdenganmasalah yang 

diteliti
19

yaknitentangarisan. 

 

7. Teknik Pengolahan data 

Dalam penelitian ini teknik pengolahan data peneliti 

menggunakan teknik berikut: 

a. Editing 

Merupakan upaya untuk meneliti kembali berbagai 

kebenaran data yang telah diperoleh atau dikumpulkan.
20

 Peneliti 

akan memeriksa kembali ArisanGiliran apakah sudah lengkap atau 

belum dan apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan data yang 

lainnya. 

b. Organizing 

Mengatur dan menyusun data-data secara sitematis dalam 

kerangka yang mudah dirancang sebelumnya.
21

 Setelah data-data 

tentang ArisanGiliran diperoleh maka penulis menyusun dan 

mensistematikan data-data dari lapangan dengan rumusan masalah 

yang telah penulis buat, apakah data-data tersebut hasilnya sudah 

sesuai dengan rumusan masalah atau belum. 

c. Penemuan hasil 

Pelaksanaan analisa lanjutan terhadap hasil organizing 

dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori, dalil dan sebagainya 

sehingga diperoleh kesimpulan tertentu. 

                                                             
19

Ibid., 163. 
20A. Aziz Ahmad Hidayat, Metode  Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data 

(Jakarta: Salemba Medika, 2007), 121. 
21Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi “Teori dan Aplikasi” (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2000), 173. 
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8. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa data agar pembahasan skripsi ini lebih 

mudah dan terarah dalam penelitian atau penyusunannya, maka metode 

analisa data yang penulis gunakan adalah metode induktif yaitu 

mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan-pernyataan atau fakta-

faktayang masih bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang 

bersifat umum.
22

 

Maksudnyayaitumengemukakankenyataan-kenyataan yang 

bersifatkhususdaririset, kemudiandiakhiridengankesimpulan yang 

bersifatumum. Disinipenulismengamatimasalah yang 

bersifatkhususmengenaimekanismedanmasalahwanprestasikemudianm

enarikkesimpulan yang bersifaumum, 

yaitudengancaramengamatikejadian di lapangan, 

kemudiandibandingkandenganteoridandalil-dalil yang ada, 

kemudiandianalisis. Dari 

analisistersebutakanditarikkesimpulantentangadatidaknyapenyimpanga

n yang dilakukandalamarisangilirantersebutmenurutperspektifhukum 

Islam. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan maka penulis akan membagi 

dalam beberapa bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

                                                             
22Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 42. 
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Bab I: Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian, teknik analisi data dan sistematika pembahasan. 

Bab II:Konsep Fiqh Tentangal-Qard dan Wadi>’ah dalam Fiqh 

Muamalah. Bab dua ini berisi pengertian al-Qard, dasar hukum al-Qard, 

rukun,syarat al-Qard dan penyelesaian wanprestasi.Pengertian Wadi>’ah, 

dasar hukum Wadi>’ah rukun dan syarat Wadi>’ah, serta hukum 

menerima benda titipan. 

Bab III: Pelaksanaan Arisan Giliran di Pasar Banu Desa Baosan 

Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Bab ini merupakan 

penyajian data empiris atau data hasil penelitian yang terdiri dari 

gambaranumumobyekpenelitian, sejarah Arisan Giliran, mekanisme 

Arisan Giliran, danmasalah wanprestasi  dalam Arisan Giliran. 

Bab IV: Analisis Arisan Giliran di Pasar Banu Desa Baosan kidul 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Hukum 

Islam. Bab ini merupakan analisamekanisme Arisan Giliran di Pasar Banu 

Desa Bosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dalam 

perspektif hukum Islam.Cara penyelesaian wanpestasi pada Arisan Giliran 

di Pasar Banu Desa Bosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo dalam Perspektif hukum Islam. 

Bab V: Kesimpulan dan Saran, bab ini merupakan bab paling akhir 

dari pembahasan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 


