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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Desain adalah pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda. 

Unsur berbagai pertimbangan, perhitungan, cita rasa biasanya di masukan pada 

saat pembuatan Desain. Sehingga bisa di katakan sebuah Desain merupakan 

bentuk perumusan dari berbagai unsur termasuk berbagai pertimbangan ide di 

dalamnya
1
.  

Desain Karakter dalam pembahasan ini Desain Kostum yang mereka 

kenakan meskipun bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan suatu 

karya cipta namun sangat mempengaruhi nilai jual karakter tersebut. Bisa dilihat 

dari tokoh seperti power rangers dengan Kostum yang berwarna - warni, 

spiderman dengan Kostum manusia laba-laba, sailor moon dengan Kostum kelasi, 

sampai Superman dengan Kostum jubah merah dan huruf S di dadanya, sekarang 

semua tokoh tersebut sudah tidak asing lagi di telinga anak – anak, bahkan tidak 

sedikit dari mereka mengingatnya sampai mereka dewasa. Selain dari segi cerita 

yang menarik penampilan mereka yang unik membuat mereka mudah di ingat. 

Dari situ dapat dilihat bahwa peran Desain Karakter dalam hal ini Kostum mereka 

sangat berpengaruh baik dalam dunia komik, perfilman, drama, dan karya – karya 

visual lainnya.  

                                                           
1
 Eka Setiawan, Pengertian Desain, 

https://www.academia.edu/5337431/PENGERTIAN_DESAIN_kk_yeti, dikunjungi pada 8 juni 

2015. 
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Karakter yang akan di bahas dalam pembahasan Skripsi ini adalah hasil 

perwujudan dari Desain Karakter. Dalam sebuah komik maupun animasi bahkan 

video game, Karakter  bukan sekedar “aktor” di dalamnya. untuk berkomunikasi 

dengan Audience secara lebih intim dengan menggunakan bahasa visual tertentu 

Pencipta menggunakan Karakter sebagai representasi ideologisnya. Keberhasilan 

suatu karya seringkali ditentukan oleh karakter didalam nya
2
. Dalam menciptakan 

suatu karakter dalam ciptaannya seorang Pencipta memerlukan suatu desain yang 

menarik, mudah di ingat, dan menjual. Pencipta membutuhkan usaha yang keras 

dan kreativitas yang tinggi dengan mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga 

dalam menyusun karakter yang mereka ciptakan. Karena itulah penampilan 

karakter yang sering bermunculan baik dalam layar kaca, panggung, maupun 

dalam suatu komik merupakan buah karya seorang Pencipta yang harus benar – 

benar di lindungi. 

Sekarang manusia telah memasuki Era Globlalisasi yang mengakibatkan 

informasi semakin mudah untuk di peroleh. Kemudahan untuk memperoleh akses 

informasi inilah yang mengakibatkan bermunculannya Budaya Populer (Pop 

Culture). Menurut Teguh Imanto dalam tulisannya Budaya Populer dan Realitas 

Media
3
,  kata “Budaya Populer” merupakan penggabungan dari dua kata yaitu 

kata “Budaya”, dan kata “Populer”. Kata Budaya dapat diartikan ”segala sesuatu 
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 Ardiansyah,”DESAIN KARAKTER KOMIK DAN ANIMASI INDONESIA DALAM 

PERGULATAN WACANA”, 

https://www.academia.edu/8145317/Desain_Karakter_dalam_Komik_dan_Animasi_Indonesia_dal

am_Pergulatan_Wacana, h. 1, dikunjungi pada 14 mei 2015. 

3
http://www.esaunggul.ac.id/article/budaya-populer-dan-realitas-media/ dikunjungi pada tanggal 

12 mei 2015 
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untuk mengacu pada suatu proses umum perkembangan intelektual, spiritual, dan 

estetis” (Williams, 1983). Kata lain juga bisa berfungsi sebagai “pandangan hidup 

tertentu dari masyarakat, periode, atau kelompok tertentu” (Williams, 1983). 

Sedangkan kata ”populer”, Williams memberikan ”empat makna yang 

mengandung pengertian yakni: (1) banyak disukai orang; (2) jenis kerja rendahan; 

(3) karya yang dilakukan untuk menyenangkan orang; (4) budaya yang memang 

dibuat oleh orang untuk dirinya sendiri” (Williams, 1983).  

Budaya populer yang akan di kaji oleh Penulis dalam Skripsi ini adalah 

salah satu budaya popular jepang yang kini sedang marak di Indonesia yaitu 

Cosplay, bila di kaji lebih dalam Desain Kostum karakter akan sangat 

berpengaruh di dalam Cosplay. Orang yang melakukan hobi Cosplay sering 

disebut dengan Cosplayer.
4
 

Cosplay dapat diartikan sebagai “The practice of dressing up as a character 

from a film, book, or video game, especially one from 

the Japanese genres of manga
5

 or anime
6

.”
 7

 (Kegiatan berpakaian seperti 

                                                           
4
 Cosplayer: “is a person who dresses up like a character from a manga series, a movie, a 

videogame,etc” (adalah orang yang berpakaian seperti karakter dari komik jepang, film, video 

game, dan lain-lain). Dikutip dari http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cosplayer 

dikunjungi pada tangga; 8 mei 2015.   

5
 “Manga ( baca: ma-ng-ga ) di ambil dari bahasa Jepang yang berarti komik. Tapi kata „Manga‟ 

sering di artikan sebagai „komik dari Jepang‟”. Amanokawa Osa, “Guide To Draw Manga”, 

Penerbit ANDI, Yogyakarta, h. 3,   

6
 “In Japan, Anime is used as a blanket term to refer to all animation from all over the world. In 

English, many dictionaries define it as, „a style of animation developed in Japan.‟” ( Di Jepang, 

Anime digunakan sebagai kata yang ditujukan untuk mengacu pada semua animasi di seluruh 

dunia. Di Inggris banyak kamus yang mendefinisikannya sebagai „gaya animasi yang di 

kembangkan di Jepang‟.). Lesley Aeschliman,”What Is 

Anime?”,http://www.bellaonline.com/articles/art4260.asp, 7 november 2007, dikunjungi pada 15 

mei 2015.  
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karakter dari film, buku, atau video game, terutama dari manga atau anime aliran 

Jepang). Seorang Cosplayer terkenal di Indonesia bernama Franzeska Edelyn 

dalam buku “Japanese Station Book” berpendapat  “Cosplay ( コスプレ , 

kosupure) adalah istilah bahasa Inggris buatan Jepang (wasei-eigo) yang berasal 

dari gabungan kata Costume (Kostum) dan Play (Bermain).”
8
  

Dewasa ini perkembangan dunia cosplay berkembang menjadi hobi yang di 

gemari oleh banyak kalangan. Bisa dilihat dari  banyaknya bermunculan acara 

atau festival budaya yang tidak jarang menampilkan cosplay di dalamnya baik 

sebagai bintang tamu atau mengadakan lomba cosplay itu sendiri. Kostum 

Cosplay yang digunakan oleh para Cosplayer adalah hasil buatan sendiri atau 

membeli pada pembuat Kostum. Pembuat Kostum Cosplay memproduksi Kostum 

secara pesanan dan juga secara masal. Usaha pembuatan Kostum Cosplay tidak 

berbeda dengan usaha lain, mereka juga mengikuti selera pasar. pada umumnya 

pesanan yang datang sesuai dengan tren yang sedang disenangi masyarakat pada 

waktu itu, misalnya pada bulan Oktober akan banyak permintaan Kostum 

Halloween dan ketika suatu film super hero sedang di tayangkan di layar lebar 

maka akan banyak permintaan Kostum Super hero.  

Meskipun termasuk dalam Budaya Populer Jepang, Cosplay bukan berasal 

dari Jepang. Secara general sejarah kalimat Cosplay memang tercatat berasal dari 

                                                                                                                                                               
7
 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cosplay?q=Cosplay, dikunjungi pada 8 mei 

2015. 

8
 Edelyn, “Dai Ni Suteshon Kenalan Sama Cosplay, Yuk!”, Japanese Station Book, Bukune, 

Jakarta Selatan, Februari 2015, h.22 
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Jepang dan terdapat beberapa versi bagaimana kalimat Cosplay terbentuk, 

penggunaan kata Cosplay pertama kali tercatat dalam majalah My Anime 

Magazine cetakan Juni 1983 oleh Nobuyuki Takahashi
9
.  

Menurut tulisan Adam K. Raymond dalam tulisannya pada 75 Years Of 

Capes and Face Paint: A History of Cosplay 
10

 sejarah Cosplay sendiri dimulai 

pada 1939 oleh Forrest J. Ackerman seorang penggemar berat cerita Fiksi Ilmiah 

yang mengadakan Konvensi Fiksi Ilmiah Dunia atau biasa disebut World-Con di 

New York. Sebuah konvensi tahunan para penggemar cerita Fiksi Ilmiah dari 

manca negara berkumpul dalam acara tersebut  Forrest J. Ackerman mengenakan 

kostum Futuristicostume yaitu sebuah kostum yang menyerupai Super Hero. Dia 

adalah orang pertama yang datang pada konvensi dengan menggunakan Kostum. 

Pada tahun 1940  di Chicago pesta topeng pada World-Con pertama kali 

diselenggarakan. Dilanjutkan pada tahun 1941 Milton Rothman menerbitkan 

majalah amatir The Southern Star yang mengambarkan beberapa kostum yang di 

amati dalam Konvensi Fiksi Ilmiah. Di lanjurkan pada 1970 Convensi Komik atau 

yang biasa di kenal dengan Comic-Con di adakan di US Grant Hotel di San Diego. 

Hampir tiga ratus orang datang pada acara tersebut namun mengenakan Kostum 

belum menjadi peran yang penting dalam acara tersebut. Pada tahun 1974 pesta 

kostum baru memulai perannya pada Comic-Con. Kedua acara besar ini lah yang 

                                                           
9

 Yein Jee,”ORIGIN OF THE WORD COSPLAY”, http://yeinjee.com/tag/nobuyuki-nov-

takahashi/, 3 JULI 2008, dikunjungi pada 13 Mei 2015 

10
 Adam K. Raymond, “75 YEARS OF CAPES AND FACE PAINT: A HISTORY OF 

COSPLAY”, https://www.yahoo.com/movies/75-years-of-capes-and-face-paint-a-history-of-

cosplay-92666923267.html, 24 July 2014, dikunjungi pada 13 mei 2015 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERLINDUNGAN DESAIN KARAKTER TERHADAP KOSTUM COSPLAY 
DALAM HAK CIPTA

AGUNG YULIANTO

http://yeinjee.com/tag/nobuyuki-nov-takahashi/
http://yeinjee.com/tag/nobuyuki-nov-takahashi/
https://www.yahoo.com/movies/75-years-of-capes-and-face-paint-a-history-of-cosplay-92666923267.html
https://www.yahoo.com/movies/75-years-of-capes-and-face-paint-a-history-of-cosplay-92666923267.html


6 

 

 

 

memulai Cosplay membudaya di seluruh dunia. Di tahun 1986 istilah Cosplay 

belum masuk ke US, majalah LA TIMES mendiskripsikan pesta topeng pada 

World-Con sudah seperti peragaan busana. Namun semakin kedepan Cosplay 

semakin berfariasi dan menarik untuk di saksikan. Dan fungsi dari Cosplay mulai 

berkembang dari sekedar hobi menjadi bersifat komersial dengan dibukanya 

Cosplay Cafe pertama di Akihabara, Tokyo, dan beberapa tempat di Jepang pada 

tahun 1999.  Sampai perlombaan Cosplay dunia yang pertama kali menggunakan 

kata Cosplay di adakan di Nagoya, Jepang yang di ikuti Cosplayer Mancanegara 

yaitu World Cosplay Summit. Bahkan di tahun 2013 kemarin salah satu saluran 

televisi swasta Syfy menayang kan program berseri dengan judul Heroes of 

Cosplay. Sebuah Reality show yang memperlihatkan perjuangan Cosplayer dalam 

mengikuti suatu kompetisi. Sedangkan di Indonesia Cosplay di mulai pada awal 

tahun 2000 pada acara Gelar Jepang di Universitas Indonesia dan kemudian 

diikuti oleh acara Cosplay lainnya di beberapa kota lain, salah satunya adalah 

Bandung. Beranjak dari event Jepang, beberapa pemuda – pemudi di bandung 

memperkenalkan gaya Harajuku dan hadirnya Cosplayer
11

. Kemudian Surabaya 

dan kota – kota lain perlahan mulai ikut mempopulerkan hobi Cosplay.  

                                                           
11

 “Sejarah Cosplay Jepang di Indonesia”, http://tensai-indonesia.com/sejarah-cosplay-jepang-di-

indonesia/ ,14 April 2014, dikunjungi pada 15 April 2015.  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERLINDUNGAN DESAIN KARAKTER TERHADAP KOSTUM COSPLAY 
DALAM HAK CIPTA

AGUNG YULIANTO

http://tensai-indonesia.com/sejarah-cosplay-jepang-di-indonesia/
http://tensai-indonesia.com/sejarah-cosplay-jepang-di-indonesia/


7 

 

 

 

Cosplay adalah salah satu dari ruanglingkup Fanwork
12

. Dapat dilihat dari 

unsur pembuatannya yang di dasarkan atas suatu karakter yang termasuk karya 

cipta, dan tidak jarang Cosplay juga di dasarkan pada suatu figur faktual.  

Hakikat Cosplay adalah seni untuk bermain dengan Kostum beserta 

aksesoris dan riasan wajah menyerupai suatu karakter. Namun kini pembahasan 

Cosplay  dapat menjadi lebih lebih luas apabila di lihat dari segi penampilan 

panggungnya (performance), apabila di perhatikan lebih seksama di dalam 

penampilan panggungnya Cosplay mengandung unsur musik, tarian, koreografi, 

drama serta drama musikal yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Namun untuk 

mencegah pembahasan yang terlalu luas dalam Skripsi ini Penulis akan lebih 

fokus pada Kostum dan para Pembuat Kostum dalam hal ini Kostum Cosplay.  

Dewasa ini di Indonesia semakin banyak seniman – seniman yang memiliki 

keahlian dalam membuat Kostum sehingga sekarang para penggemar hobi 

Cosplay  tidak harus membuat Kostum Cosplay milik mereka sendiri. Mulai 

bermunculan toko-toko yang menjual aksesoris dan kostum Cosplay di beberapa 

tempat tertentu. Di tambah lagi dengan sistem penjualan online yang mudah di 

akses mengakibatkan semua orang dapat  melakukan transaksi jual beli Kostum 

Cosplay begitu saja. Penjual Kostum Cosplay kini sudah tidak sulit ditemukan. 

Begitu banyak pilihan penjual yang menawarkan beraneka macam Kostum 

Cosplay baik dalam kondisi baru maupun bekas. Bahkan tidak sedikit penjual 

                                                           
12

 “A fanwork is a creative work produced by one or more fans, generally intended for other fans.” 

(Fanwork adalah karya cipta yang dibuat satu orang atau lebih penggemar, umumnya ditujukan 

untuk penggemar lainnya), http://fanlore.org/wiki/Fanwork, dikunjungi pada 8 mei 2015.  
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Kostum Cosplay yang menawarkan jasa pembuatan Kostum. Sekarang Cosplay 

sudah menjadi bisnis yang serius dan memiliki nilai ekonomis terutama dalam 

pembuatan Kostumnya yang berpotensi melanggar Hak Ekonomi dari Pencipta 

atau pemegang Hak Cipta Desain Kostum Karakter yang di Cosplay-kan.  

Sampai saat ini di Indonesia hampir semua hal tentang Cosplay telah 

berjalan begitu saja dan belum ada klaim atas digunakannya desain Kostum suatu 

karakter sebagai dasar pembuat Kostum Cosplay. Tidak jarang pula Cosplayer 

tidak tahu siapa Pencipta dari karakter yang dia Cosplay-kan, mereka hanya 

melakukan Cosplay atas dasar kecintaan terhadap karakternya atau sekedar 

menginginkan ketenaran dengan cara melakukan Cosplay karakter yang sudah 

terkenal atau karakter yang telah di Cosplay-kan oleh Cosplayer terkenal. Hal 

tersebut juga sering terjadi pada pembuat Kostum Cosplay tidak sedikit dari 

mereka yang hanya membuat Kostum berdasarkan pesanan yang ditujukan 

kepadanya tanpa mengetahui siapa Pencipta atau pemegang Hak Cipta dari Desain 

Kostum yang di buatnya. Fenomena perdagangan Kostum ini menimbulkan 

beberapa pertanyaan atas hak para Pembuat Kostum Cosplay dalam pembuatan 

Kostum Cosplay dari karakter yang sudah ada, apa lagi memperjual belikannya 

begitu saja.Yang seharusnya di dalam Desain Kostum Karakter tersebut terdapat 

hak – hak dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang harus dilindungi.  

Mungkin saat ini masih belum ada klaim dari Pencipta maupun Pemegang 

Hak Cipta atas penjualan Kostum Cosplay di Indonesia namun di negara yang 

mempopulerkan Cosplay seperti Jepang sudah terdapat beberapa kasus penjualan 

Kostum Cosplay yang dianggap ilegal. Contohnya dalam kasus Katou Noeda pria 
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berusia 39 tahun pemilik pabrik “Nagai” yang memproduksi Kostum Cosplay 

tanpa izin Hak Cipta. dan dari penjualan ilegal tersebut dia meraup keuntungan 

dari penjualan Kostum Cosplay hingga mencapai 300 juta yen. pemilik toko 

Kostum Cosplay tersebut di tangkap dengan tuduhan melanggar Hukum Hak 

Cipta di Jepang
13

. Meski memiliki rezim Hak Cipta yang berbeda dengan Jepang 

namun tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan serupa juga merupakan 

pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Kasus serupa namun tidak sama juga terjadi 

di Indonesia yaitu kasus perlindungan Hak Cipta terhadap Karakter Fiksi Si Unyil 

yang menunjukan bahwa Desain Karakter perlu mendapatkan perlindungan Hak 

Cipta. Kuasa Hukum Pak Raden Pencipta dari Karakter Si Unyil, Dwiyanto 

Prihartono, SH., MH berpendapat  “bahwa hal penting yang terkait adalah 

perjanjian tersebut telah mengintroduksi istilah "karakter" yang merupakan suatu 

ciptaan yang seharusnya ditegaskan dilindungi oleh Undang-Undang tetapi belum 

dicantumkan dalam UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
14

”, namun kini 

undang – undang Hak Cipta telah di perbarui dengan undang – undang 28 tahun 

2014 di dalamnya telah mengatur tentang Hak Moral Pencipta. Bagaimanapun 

juga Pencipta memiliki hak – hak atas Karya cipta seperti Desain karakter yang 

diciptakannya. Perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut guna mendapatkan 

kepastian dalam kasus ini agar semua pihak terlindungi kepentingannya dan 

memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.  

                                                           
13

http://jurnalotaku.com/2013/09/25/pemilik-toko-Kostum-cosplay-ilegal-dengan-total-penjualan-

300-juta-yen-ditangkap-polisi/, dikunjungi pada 14 april 2015. 

14
 http://acemark-ip.com/id/news_detail.aspx?ID=101&URLView=default.aspx, dikunjungi pada 

28 Juni 2015. 
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2. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat di rumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Hak Cipta atas Kostum Sebagai Karya Derivatif. 

2. Pelanggaran Hak Cipta Kostum Melalui Kostum Cosplay dan Upaya 

Pemulihannya. 

3. Tujuan Penulisan   

Tujuan penulisan skripsi ini antar lain adalah untuk : 

a. Memenuhi salah satu persyaratan yang diajukan oleh Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga bagi mahasiswa yang akan memperoleh gelar Sarjana 

Hukum. 

b. Menyumbangkan pemikiran dengan harapan bisa memberikan kontribusi 

yang berharga bagi penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat 

khususnya dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual. 

4. Metode Penulisan 

a. Pendekatan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa pendekatan 

masalah yang terdiri dari : 
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1. Pendekatan peraturan perundang – undangan (Statute approach), 

pendekatan dengan menelaah peraturan perundang – undangan yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang di hadapi. 

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual approach), pendekatan yang beranjak 

dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 

Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan pendekatan yang 

digunakan digunakan dalam penelitian diatas sebagai berikut :
15

 

Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah 

semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan 

permasalahan yang sedang dibahas. 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang 

dilakukan dengan menggunakan pijakan pandangan-pandangan dan doktrin 

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang terkait dengan Hak Cipta. 

 

b. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah Penelitian 

Normatif yang merujuk pada peraturan perundang- undangan terutama pada 

Undang -  Undang Republik Indonesia no.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 

(Selanjutnya di singkat UUHC). 

c. Sumber Bahan Hukum 

                                                           
15

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.2, Kencana Prenada, Jakarta, 2013, h.133 
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Baham hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang – undangan 

khususnya dari UUHC. 

2. Bahan hukum sekunder, berupa kepustakaan yang antara lain terdiri dari 

buku – buku hukum, skripsi,  kamus, website, dan literatur. 

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Semua bahan hukum di universitas, di seleksi, di klasifikasi dan disusunkan. 

e. Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang didapat tersebut kemudian dianalisis secara normatif 

dan kemudian dikaitkan dengan UUHC. 

5. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini memiliki sistematika yang terdiri dari IV Bab. Mengenai uraian 

pokok – pokok pembahasan adalah sebagai berikut : 

Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah. 

Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, 

dan Sistematika Penulisan yang diletakan pada Bab I. Penyusuna ini ditujukan 

antara lain agar penulisan skripsi ini dapat diketahu latar belakang dan rumusan 

masalahnya sehingga memberikan gambaran awal yang jelas sebelum memasuki 

materi selanjutnya. 
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Pada Bab II penulis menjelaskan tentang Hak Cipta atas Desain Kostum. 

Dalam bab ini di dalamnya menjelaskan unsur – unsur Desain Kostum yang 

dilindungi oleh Hak Cipta. Maksud pembahasan ini adalah menjelaskan Hak – 

hak Pencipta pada karya yang dibuatnya. dalam skripsi ini karya tersebut adalah 

Kostum. dengan mengetahui unsur – unsur tersebut maka dapat di lihat apakah 

setiap Kostum memiliki unsur yang dilindungi hak cipta sebagaimana yang akan 

dicari jawabannya dalam pembahasan pada subbab selanjutnya di dalam Bab II. 

Dalam Bab III penulis akan membahas tentang bentuk pelanggaran serta 

upaya pemulihan yang dapat ditempuh oleh Pencipta karakter atau pemegang hak 

cipta suatu karakter yang merasa keberatan atas Kostum karakter ciptaannya yang 

di perjual belikan dalam bentuk Kostum Cosplay.  

Bab IV berisi tentang ringkasan atau kesimpulan beserta saran – saran dari 

pembahasan skripsi ini. 
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