
1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar belakang 

Sejak krisis moneter 1997 melanda Indonesia, tidak sedikit pengusaha yang 

mengalami pailit. Dengan kondisi yang berlangsung begitu cepat, tidak sedikit 

dari pengusaha dan pakar hukum yang kesulitan dalam menjawab persoalan 

perkara pailit, walaupun setahun setelah krisis moneter, pemerintah bersama DPR 

telah mengganti Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 dengan Undang-

Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Terjadinya penggantian Undang-Undang Kepailitan karena 

di dalam praktiknya mengalami kesulitan, terutama berkenaan dengan tugas 

memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit dan penundaan 

kewajiban pembayaran utang.
1
  

Bahwa terhitung sejak kepailitan diputuskan, debitur pailit tidak lagi berhak 

melakukan pengurusan atas harta kekayaannya. Oleh karena itu, untuk 

melindungi kepentingan para pihak, baik debitur pailit sebelum pernyataan pailit 

dijatuhkan, Undang-Undang Kepailitan telah menunjuk Kurator sebagai satu-

satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk 

pengurusan harta pailit. Secara umum hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan 

Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan yang merumuskan:  

“seluruh gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta 

kekayaan debitur pailit, harus diajukan terhadap atau oleh kurator”. 

Tetapi menurut Undang-Undang Kepailitan hasil revisi, kurator atas harta 

pailit milik debitur pailit tidak dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan sebagai 

satu-satunya kurator, melainkan juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk 

turut menjadi kurator bagi harta pailit.
2
 

                                                           
1
 Ahmad Yani dan Gunawan widjaja, Seri Hukum Bisnis: Kepailitan, Cetakan IV, PT 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004,  h. 7. 
2
 Ibid., h.63. 
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Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk 

melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. 

Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi 

keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang telah mengalami 

kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang 

mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah 

ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan 

kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan 

tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk 

membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (prorate 

parte) dan sesuai dengan struktur kreditor.
3
 

Kurator adalah Balai Harta peninggalan atau orang perseorangan yang 

diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit 

di bawah pengawasan hakim pengawas.
4
 Jika debitor atau kreditor tidak 

mengajukan usul pengangkatan Kurator, maka Balai Harta Pengadilan yang 

bertindak sebagai Kurator. Namun jika yang diangkat bukan dari Balai Harta 

Peninggalan maka Kurator tersebut harus independen dan tidak memiliki 

kepentingan yang berbenturan dengan debitor atau kreditor. Kurator dalam 

perkara kepailitan memiliki peranan yang sangat penting. Karena besarnya  tugas 

tersebut, tidak sembarang orang dapat menjadi pihak Kurator, diperlukan 

pemenuhan syarat-syarat yang cukup ketat diatur oleh Undang-Undang. Menurut 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus dalam 

Pasal 2 diatur bahwa untuk didaftarkan sebagai kurator harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia dan berdomisli di Indonesia. 

b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia. 

                                                           
3
 Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN, Hukum Kepailitan: Prinsip,Norma dan Praktik di 

Peradilan, Dalam Teori Dan Praktek, Edisi I, Cetakan 2, kencana, Jakarta, 2008, h. 1. 
4
 Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 angka 5. 
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d. Sarjana hukum atau Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi. 

e. Telah mengikuti pelatihan calon Kurator dan Pengurus yang 

diselenggarakan oleh organisasi profesi Kurator dan Pengurus bekerja 

sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. 

f. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

g. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. 

h. Membayar biaya pendaftaran. 

i. Memiliki keahlian khusus.
5
 

Berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana yang dijelaskan di atas 

yang melatarbelakangi penulis dalam pemilihan judul skripsi yaitu “PERAN DAN 

TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG 

KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG 

(Studi Kasus Putusan MA No. 389 K/Pdt. Sus-Pailit/2014)”. 

 

I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka 

beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai 

berikut: 

a. Apakah hambatan-hambatan peran dan tanggung jawab kurator dalam 

proses kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada kasus 

putusan MA No. 389 K/Pdt. Sus-Pailit/2014 ? 

b. Bagaimana tanggung jawab hukum kurator terhadap perseroan yang 

dipailitkan pada kasus putusan MA No. 389 K/Pdt. Sus-pailit/2-14 ? 

 

 

 

                                                           
5
 Syarat Menjadi Kurator,”<http://www.kuratorindonesia.com/syarat-menjadi-kurator/# 

more-25 >”. Diakses Pada Tanggal 19 oktober 2014 Pukul 23:30 WIB. 
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I.3  Ruang Lingkup Penulisan 

Berdasarkan judul skripsi yang telah di tentukan  oleh penulis, Penulis ingin 

memberi gambaran dan uraian secara sistematis mengenai hambatan-hambatan 

peran dan tanggung jawab kurator dalam proses kepailitan menurut Undang-

Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang pada kasus putusan MA No. 389 K/Pdt. Sus-Pailit/2014 dan 

tanggung jawab hukum kurator terhadap perseroan yang dipailitkan pada kasus 

putusan MA No. 389 K/Pdt. Sus-pailit/2-14. 

 

I.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan  

1) Untuk mengetahui tentang hambatan-hambatan apa saja dalam peran 

dan tanggung jawab kurator dalam proses kepailitan menurut Undang-

Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang pada kasus putusan MA No. 389 K/Pdt. 

Sus-Pailit/2014. 

2) Untung mengetahui tanggung jawab hukum kurator terhadap perseroan 

yang dipailitkan pada kasus putusan MA No. 389 K/Pdt. Sus-pailit/2-

14. 

b. Manfaat Penulisan 

1) Manfaat teoritis 

a) Sebagai bahan kajian bagi para praktisi maupun akademisi hukum 

khususnya dan bagi seluruh masyarakat umum. 

b) Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum 

khususnya mengenai kurator. 

c) Sebagai tambahan informasi mengenai Undang-Undang No. 37 

Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 

2) Manfaat praktisi dari penulisan skripsi ini, yakni sebagai bahan 

masukkan bagi lembaga-lembaga pemerintah dan aparat penegak 

hukum yang terkaitt dengan peran kurator. 
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I.5  Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori 

Teori hukum sebagai proses awal kita berbicara hukum karena teori 

hukum merupakan kegiatan teoritik tentang hukum. Menurut Bruggink, 

teori hukum adalah merupakan suatu satu kesatuan dari pernyataan yang 

saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum 

dan putusan-putusan hukum,  dan sistem tersebut untuk sebagian yang 

telah dipositifkan. Sebagai mana teori pada umumnya, demikian pula teori 

hukum mempunyai makna ganda yaitu teori hukum  sebagai produk dan 

teori hukum sebagai proses.
6
 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teori kepastian hukum dalam 

membuat tulisan atau karya ini. Teori kepastian hukum oleh Gustav 

Radbruch menyatakan, bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau 

tujuan. Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya ini merupakan 

suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada 

tiga, yaitu: Keadilan Untuk Keseimbangan, Kepastian Untuk ketetapan, 

Kemanfaatan untuk kebahagian. Pemikiran para pakar hukum, bahwa 

wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang 

dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum 

sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, 

dengan adanya suatu kepastian Hukum maka dengan sendirinya warga 

masyarakat akan mendapatkan perlindungan Hukum. Suatu kepastian 

hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah 

umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas 

hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban 

dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar 

terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan 

ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.
7
Dalam menegakkan 

hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, 

                                                           
6
 Rasjuddin dungge, Pengaruh Teori Piramida hukum Hans, ”<http://rasjuddin. 

blogspot.com/2013/06/pengaruh-teori-piramida-hukum-hans_18.html>”.  Diakses tanggal 21 

Juni 2015. 

7
 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Binacipta, Bandung, 1983, h. 15. 
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kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, 

harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam 

praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional 

seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak 

tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi 

terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati 

peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. 

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan 

terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang 

terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak 

hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu 

kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian 

hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak 

mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh 

hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui gambaran yang 

baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pulah 

penerapanya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat 

hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumanya. Akan 

tetapi  kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai 

elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai 

dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan 

efisiensi.
8
 

b. Kerangka Konseptual 

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus guna mendapatkan suatu 

pengertian yang sama mengenai istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini. 

Maka penulis menulis definisi dari kata-kata yang secara umum sering 

digunakan dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya yaitu : 

                                                           
8
  Rasjuddin dungge, Hubungan Tujuan Hukum Kepastian Hukum, ”http://rasjuddin. 

blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>”. Diakses tanggal 

21 Juli 2015. 
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1) Hukum Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh 

kekayaan si debitur (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan 

semua kreditor-kreditornya (orang-orang berpiutang).
9
 

2) Kurator adalah Balai Harta peninggalan atau orang perseorangan yang 

diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta 

debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.
10

 

3) Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau 

undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
11

 

4) Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau 

undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
12

 

5) Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam 

jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, 

baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau 

kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang 

wajib dipenuhi oleh debitur, bila tidak dipenuhi memberi hak kepada 

kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan 

debitur.
13

 

6) Hakim Pengawas adalah seseorang yang mengawasi pengurusan dan 

pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.
14

 

7) Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknik instansi 

pemerintah yang secara struktural berada dibawah direktorat perdata, 

direktorat jenderal adminitrasi hukum umum, kementrian hukum dan 

hak asasi manusia republik indonesia. 

 

 

                                                           
9
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang pasal 1 huruf 1 
10

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang pasal 1 huruf 5 
11

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang pasal 1 huruf 3 
12

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang pasal 1 huruf 2 
13

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang pasal 1 huruf 6 
14

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang pasal 1 huruf 8 
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I.6  Metode Penelitian 

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya suatu 

penelitian harus menggunakan suatu  metode yang tepat dengan tujuan yang 

hendak dicapai sebelumnya, sedangkan dalam penentuan penulis harus cermat 

agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas sehingga untuk mendapatkan 

hasil yang dapat dipertanggung 
-
jawabkan dapat tercapai. 

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor 

penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu 

permasalahan yang akan diteliti dimana metode penelitian merupakan cara yang 

utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian, jumlah dan jenis yang 

akan dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang akan didasarkan 

pada pengalaman dapat ditentukan jenis penelitian.
15

 

Pengertian metode sendiri adalah usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana 

dilakukan dengan metode ilmiah. Dengan demikian pengertian metode 

sebenarnya adalah cara bagaimana penelitian akan dilakukan.  

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis 

dan konstruksi yang dilakukan dengan metodologis, sistematis, dan konsisten. 

Metodologis berarti sesuai dilakukan dengan metode atau cara tertentu. 

Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak 

adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. 

Berdasarkan penelitian dari metode diatas, maka yang dimaksud dengan 

metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dengan cara 

mengumpulkan, menyusun serta menginterprestasikan data-data guna 

menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan atau 

dengan kata lain metodologi penelitian merupakan sarana dan cara yang 

digunakan untuk memahami obyek yang diteliti, yang hasilnya akan dituangkan 

dalam penulisan ilmiah dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah. 

                                                           
15

 Surakhmad wnamo, Pengantar Penelitian Dasar, Metode, Dan Teknik, Bandung Tarsito, 

1992, hal.130. 
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Guna mendapatkan data dan pengolahan data diperlukan dalam kerangka 

penyusunan penulisan hukum ini, penyusun menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah empiris yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan 

studi kasus putusan Mahkamah Agung. 

1) Penelitian Kepustakaan 

Riset kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara 

membaca buku, majalah, karya ilmiah, dll, yang mengandung 

informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas yang dihimpun dari 

berbagai tempat mulai dari perpustakaan sampai situs internet. 

Terbagi dalam beberapa sumber, yaitu : 

2) Sumber Bahan Hukum Primer  

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

yang mengikat seperti :  

a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas. 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

3) Sumber Bahan Hukum Sekunder 

Sumber Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan 

sumber bahan hukum primer berupa buku, kamus-kamus hukum, 

media internet ensiklopedia, buku mengenai istilah-istilah yang sering 

dipergunakan terkait kurator, dan pendapat para pakar yang berkaitan 

mengenai kurator. 
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I.7  Sistematika Penulisan 

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlakukan suatu 

sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. 

Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, Rumusan 

masalah, Ruang lingkup penulisan, Maksud dan Tujuan penulisan, 

Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode peneliatian dan 

Sistematis penulisan.  

BAB  II TINJAUAN UMUM TENTANG KURATOR, KEPAILITAN, 

               PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, DAN 

               PERSEROAN TERBATAS 

Dalam bab II terdiri dari uraian mengenai Tinjauan Umum Pengertian 

kurator, tugas kurator, wewenang kurator, tanggung jawab kurator, imbalan 

jasa kurator, pengangkatan dan pemberhentian kurator, tata cara 

pelaksanaan tugas-tugas kurator, Tinjauan Umum Pengertian Kepailitan, 

Tinjauan Umum penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengertian 

Perseroan Terbatas. 

BAB III PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR MENURUT  

               NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN 

               PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (studi kasus 

               putusan MA No. 389 K/Pdt. Sus-Pailit/2014) 

Dalam bab III ini penulis akan menguraikan gambaran umum lokasi 

penelitian, mengkaji subjek dan objek pokok permasalahan tentang 

implementasi peran kurator, yang diperoleh dari suatu kajian teori (studi 

kepustakaan). 

BAB IV ANALISIS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM 

              PROSES KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 

              TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN 

              KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG 
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Dalam uraian bab IV terdiri dari Putusan Mahkamah Agung No. 389 K/Pdt. 

Sus-Pailit/2014 menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apakah 

hambatan-hambatan peran dan tanggung jawab kurator dalam proses 

kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 

Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada kasus putusan MA No. 

389 K/Pdt. Sus-Pailit/2014, Bagaimana Tanggung Jawab hukum kurator 

terhadap Perseroan yang dipailitkan pada kasus putusan MA No. 389 K/Pdt. 

Sus-pailit/2014. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan 

pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu, kemudian penulis juga 

akan mencoba mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat 

dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pada 

akhirnya. diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi 

kepustakaan ilmiah. 
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