
BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Lahan merupakan suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang 

meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman, binatang dan 

hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa sekarang sampai pada tingkat tertentu (Kusrini, 

Suharyadi and Hardoyo, 2011). Lahan juga menjadi objek yang sangat penting karena 

merupakan input sekaligus produk dari proses perencanaan. Disebut input karena lahan 

merupakan modal dasar pembentukan ruang (Kaiser, Godschalk and Chapin, 1995). Lahan 

sebagai wadah dari aktivitas yang memiliki nilai ekonomi penting dalam pembentukan 

permukiman dengan aktivitas yang kompleks. Peranan penatagunaan lahan menjadi 

sangat penting, tidak hanya sebagai ruang fungsional tempat berlangsungnya aktivitas 

tetapi juga secara politik sebagai wujud teritori atau wilayah kedaulatan (Parlindungan, 

2007). Lahan dibagi berdasarkan tipologi penggunaannya secara umum seperti lahan 

pertanian, lahan permukiman, lahan industri dan lain-lain (Kitamura and Rustiadi, 1997). 

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat yang bercorak 

agraris dimana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor 

pertanian (Nugroho, Sasmito and Wijaya, 2015a). Proses pembangunan yang ada, 

tingginya laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas manusia yang semakin meningkat akan 

mempengaruhi penggunaan lahan pertanian yang ada di suatu wilayah (Rahayu, Rudiarto 

and Pangi, 2015). Banyaknya pembangunan dalam berbagai kegiatan mendorong 

perubahan penggunaan lahan, seperti penggunaan lahan pertanian berubah fungsi 

menjadi lahan terbangun (Sulikawati, Jupri, 2016). Tingginya konversi lahan menjadi lahan 

terbangun mendorong perlunya upaya pengendalian perkembangan lahan terbangun 

(Pramudito, 2014). Alih fungsi lahan pertanian muncul karena adanya keinginan manusia 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun tetap memperhatikan kelestarian 

lingkungan, alih fungsi lahan pada dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan 

pembangunan (Untari, Hardiana and Putri, 2017). Pembangunan bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah 

satu indikator untuk melihat hasil pembangunan di masa yang akan datang (Bangun and 

Firdaus, 2009).  

Pembangunan jalan tol Semarang - Solo dengan panjang 75.800 Km bermanfaat 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah serta mengurangi kepadatan lalu 



lintas di wilayah Semarang. Dampak pembangunan tol Semarang - Solo menyebabkan 

perubahan guna lahan disekitar jaringan transportasi dan sekitar kawasan industri baik dari 

lahan pertanian menjadi lahan terbangun maupun dari lahan terbangun non permukiman 

menjadi lahan terbangun permukiman. Perubahan guna lahan terbangun akan mendorong 

terjadinya peningkatan kebutuhan lahan permukiman yang tidak semuanya dapat 

ditampung oleh lahan yang tersedia. Pembangunan tol Semarang - Solo yang melewati 

Kabupaten Boyolali menimbulkan kesenjangan pertumbuhan wilayah di bagian Boyolali 

utara dan selatan (Kabupaten Boyolali, 2011).  

Perkembangan kawasan perkotaan yang meliputi Kota Semarang - Kota Surakarta 

menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan 

merupakan peralihan suatu bentuk dan lokasi penggunaan lahan yang lama menjadi yang 

baru (Kusrini, Suharyadi and Hardoyo, 2011). Salah satu bentuk perubahan lahan tersebut 

adalah bertambahnya luas lahan terbangun. Tingginya aktivitas Kota Semarang - Kota 

Surakarta mengakibatkan perubahan lahan. Perubahan lahan tersebut menjadi salah satu 

isu penting bagi para perencana dan penyusun kebijakan perkotaan dan wilayah (Wijaya, 

2015). Sebagai daerah yang lokasinya sangat strategis, pembangunan yang terjadi sangat 

cepat. Perubahan penggunaan lahan terjadi dari waktu ke waktu sejalan dengan 

meningkatnya jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk secara langsung 

berdampak pada kebutuhan lahan terbangun yang semakin meningkat (Kusrini, Suharyadi 

and Hardoyo, 2011). Perubahan penggunaan lahan bertujuan untuk mencukupi kebutuhan 

manusia tetapi  peningkatan kebutuhan lahan terbangun cenderung menurunkan proporsi 

lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (Malingreau, 1978).  

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi 

sentra penghasil padi dan memiliki luas lahan sawah yang cukup luas. Seiring dengan 

perkembangan zaman penggunaan lahan di Kabupaten Boyolali mengalami perubahan 

penggunaan lahan, salah satunya lahan persawahan menjadi non persawahan (Nugroho, 

Sasmito and Wijaya, 2015a). Kabupaten boyolali memiliki luas lahan pertanian sebesar 

23.645,9 Ha pada tahun 1987  kemudian menyusut menjadi 22.111,5 Ha di tahun 2002 dan 

semakin berkurang menjadi 13.402 Ha di tahun 2015 (Kabupaten Boyolali, 2002). Salah 

satu pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten Boyolali yaitu sedang melakukan 

pembangunan sarana olahraga yakni gelanggang atletik standar nasional dan sirkuit gokart 

berstandar internasional (Ajiyanto, 2017). 

Kabupaten Boyolali memiliki kawasan Industri Hijau (Green Industry), industri hijau 

merupakan industri berwawasan lingkungan yang menyelaraskan pertumbuhan dengan 

kelestarian lingkungan hidup mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber 



daya alam serta bermanfaat bagi masyarakat (Menteri Perindustrian, 2011). Industri Hijau 

di Kabupaten Boyolali ditetapkan di Kecamatan Teras dan Kecamatan Mojosongo, sesuai 

dengan RTRW Kabupaten Boyolali tahun 2011-2031 untuk menggunakan konsep kawasan 

green industry. Kawasan ini meliputi 2 kecamatan dan 12 desa, dengan luas keseluruhan 

kurang lebih 1.742 Ha. Kemudian, rencana pelebaran Bandara Adi Soemarmo ke sisi barat 

Kabupaten Boyolali mengancam keberadaan lahan pertanian di Kecamatan Sambi, 

Ngemplak dan Nogosari, karena sejumlah saluran irigasi berada di kawasan pelebaran 

bandara tersebut (Susanto, 2017). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nugroho, Sasmito and Wijaya, 2015b) yaitu 

Monitoring Perubahan Area Persawahan dengan Penginderaan Jauh Data Landsat 

Multitemporal (Studi Kasus Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah) yang bertujuan untuk 

mengetahui perubahan luas area persawahan di Kabupaten Boyolali. Perbedaan dengan 

penelitian tersebut penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi perubahan lahan persawahan 

tetapi perubahan lahan terbangun secara keseluruhan. Dampak yang terjadi akibat alih 

fungsi lahan pertanian menjadi permukiman yaitu menyebabkan produksi pangan menurun, 

dengan berkurangnya lahan pertanian maka akan mengancam keseimbangan ekosistem. 

Penelitian ini penting dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya untuk memonitoring 

perubahan penggunaan lahan. Penelitian ini dilakukan agar para perencana dan penyusun 

kebijakan perkotaan dan wilayah mengetahui pola perubahan lahan terbangun di 

Kabupaten Boyolali. 

Penelitian ini memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) serta 

pemanfaatan citra landsat TM multi-temporal untuk melihat perubahan penutup lahan. Citra 

landsat TM merupakan bagian dari perkembangan teknologi penginderaan jauh untuk 

mengolah dan menganalisis citra Landsat TM multi-temporal dapat menghasilkan 

perubahan fisik suatu kawasan/wilayah (Pangi et al., 2017). Citra landsat TM multi-temporal 

yang bertujuan untuk melihat perubahan tutupan lahan untuk mengetahui pola perubahan 

lahan terbangun di Kabupaten Boyolali pada tahun 1994 dan 2002. Selain menggunakan 

Citra Landsat untuk mengidentifikasi tutupan lahan tahun 1994 dan 2002, stasiun angkasa 

Eropa telah meluncurkan citra terbaru yaitu Citra Pleiades. Penelitian ini menggunakan 

Citra Pleiades atau citra resolusi tinggi dengan resolusi 50 cm untuk tahun 2017. 

1.2 Rumusan Masalah 

Kawasan perkotaan memiliki daya tarik yang mendorong terjadinya urbanisasi, baik 

perpindahan penduduk maupun perubahan kegiatan pertanian menjadi non pertanian. 

Perubahan guna lahan terjadi akibat proses pembangunan, tingginya laju pertumbuhan 

penduduk dan aktivitas manusia yang semakin meningkat. Tingginya aktivitas Kota 



Semarang - Kota Surakarta mengakibatkan perubahan lahan. Peningkatan jumlah 

penduduk secara langsung berdampak pada kebutuhan lahan terbangun yang semakin 

meningkat. Perubahan lahan tersebut menjadi salah satu isu penting bagi para perencana 

dan penyusun kebijakan perkotaan dan wilayah. Tingginya konversi lahan pertanian 

menjadi lahan terbangun perlu mendapat perhatian khusus untuk upaya pengendalian 

perkembangan lahan terbangun. Penyusutan yang terjadi pada lahan pertanian di 

Kabupaten Boyolali sebesar 23.645 Ha pada tahun 1987  kemudian menyusut menjadi 

22.111 Ha di tahun 2002 dan semakin berkurang menjadi 13.402 Ha di tahun 2015. 

Perubahan penggunaan lahan atau tutupan lahan merupakan hal yang umum terjadi, baik 

dalam bidang pengembangan kota dan wilayah, serta pengelolaan sumber daya alam. 

Alih fungsi lahan dalam arti perubahan penggunaan lahan, pada dasarnya tidak dapat 

dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat serta 

bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan lahan, seringkali mengakibatkan 

benturan kepentingan atas penggunaan lahan serta terjadinya ketidaksesuaian antara 

penggunaan lahan dengan rencana peruntukannya. Lahan kota terbagi menjadi lahan 

terbangun dan lahan tak terbangun. Lahan Terbangun terdiri dari dari perumahan, industri, 

perdagangan, jasa dan perkantoran. Sedangkan lahan tak terbangun terbagi menjadi lahan 

tak terbangun yang digunakan untuk aktivitas kota (kuburan, rekreasi, transportasi, ruang 

terbuka) dan lahan tak terbangun non aktivitas kota (pertanian, perkebunan, area perairan, 

produksi dan penambangan sumber daya alam). Kabupaten Boyolali memiliki kawasan 

Industri Hijau (Green Industry), industri hijau merupakan industri berwawasan lingkungan 

yang menyelaraskan pertumbuhan dengan kelestarian lingkungan hidup mengutamakan 

efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam serta bermanfaat bagi masyarakat. 

Rencana pelebaran Bandara Adi Soemarmo juga menjadi masalah baru bagi 

Kabupaten Boyolali, lahan yang digunakan untuk pelebaran bandara merupakan wilayah 

yang memiliki saluran irigasi pertanian beberapa kecamatan. Hal tersebut mengancam para 

petani di Kecamatan Sambi, Ngemplak dan Nogosari. Terlepas dari dampak buruk 

pembangunan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan tol Semarang – Solo yang 

melewati Kabupaten Boyolali juga tak luput dari dampak buruk pembangunan yaitu 

permukiman sekitar jalan tol menjadi lebih mudah terjadi longsor serta menimbulkan 

kesenjangan pertumbuhan wilayah di bagian Boyolali utara dan selatan. Pembangunan 

yang dilakukan untuk menunjang sarana dan prasarana di Kabupaten Boyolali 

menyebabkan banyaknya konversi lahan. Perkembangan lahan terbangun terus meningkat 

menyebabkan penyusutan pada lahan pertanian, berkurangnya lahan pertanian memberi 



dampak negatif pada produktifitas hasil pertanian. Mengingat jumlah penduduk yang 

semakin meningkat tiap tahunnya sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, namun 

lahan pertanian justru semakin berkurang. Sehingga, perlu adanya monitoring perubahan 

lahan terbangun di Kabupaten Boyolali. Bagaimana pola perubahan lahan terbangun di 

Kabupaten Boyolali tahun 1994 - 2017 ? 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Adapun tujuan dan sasaran dalam pembuatan penelitian adalah sebagai berikut:  

1.3.1 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola perubahan lahan terbangun di 

Kabupaten Boyolali. 

1.3.2 Sasaran 

Sasaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Menginterpretasi Citra Satelit Landsat tahun 1994 dan 2002 

 Menginterpretasi Citra Satelit Pleiades tahun 2017 

 Mengidentifikasi penggunaan lahan terbangun di Kabupaten Boyolali 

tahun 1994 - 2017 

 Mengidentifikasi pola perubahan lahan terbangun di Kabupaten Boyolali 

tahun 1994 - 2017 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari ruang lingkup materi 

dan ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup wilayah adalah batasan secara ruang (lokasi 

penelitian) yang digunakan sebagai fokus penelitian dan kajian. Sedangkan ruang lingkup 

materi adalah batasan-batasan dari materi penelitian yang akan dikaji. 

1.4.1 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi merupakan pembahasan tentang proses perencanaan dari 

identifikasi wilayah studi hingga pengumpulan data-data. 

1. Adapun substansi pembahasannya adalah sebagai berikut: 

 Tahun perubahan lahan terbangun 

Pada penelitian ini menggunakan pola perubahan lahan terbangun dilihat 

secara berkelanjutan hingga tahun 2017 yaitu tahun 1994, 2002, 2010, 2017 

dengan selisih 8 tahun. Data 4 tahun ini digunakan untuk mengidentifikasi pola 

perubahan lahan terbangun secara berkala dimana dapat teridentifikasi 

secara lebih detail arah perubahan lahan terbangun. Semakin banyak data 

tahunnya semakin bagus identifikasi perubahan lahan terbangun. Penelitian 



ini dapat berguna untuk jangka waktu yang lama dan dapat berkelanjutan di 

masa yang akan datang, dengan kurun waktu yang berkelanjutan ini dapat 

memudahkan untuk mengetahui perubahan lahan terbangun di Kabupaten 

Boyolali. 

 Perubahan penggunaan lahan terbangun 

Penelitian ini menjelaskan bagaimana perubahan penggunaan lahan 

terbangun yang terjadi di Kabupaten Boyolali yang didapatkan melalui studi 

pustaka, pengolahan citra serta observasi langsung pada wilayah studi. 

Penelitian ini dilakukan hanya pada lahan terbangun karena suatu kota identik 

dengan lahan terbangun dengan adanya pola ini bisa untuk mengalisis 

perkembangan kota di Kota Semarang - Kota Surakarta. Jenis - jenis apa saja 

yang menjadi lahan terbangun disetiap tahunnya serta penyebab apa yang 

menjadikan suatu wilayah tersebut mengalami perubahan lahan terbangun. 

 Pola perubahan lahan terbangun 

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pola perubahan lahan terbangun yang 

terjadi di Kabupaten Boyolali sesuai dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan yang didukung oleh data - data yang telah didapatkan. Pola apa 

yang dimiliki Kabupaten Boyolali dari tahun 1994 - 2017. Bagaimana 

hubungan Kabupaten Boyolali dengan kabupaten / kota sekitarnya yang 

menyebabkan bentuk pola perubahan lahan terbangun tersebut.  

2. Penelitian ini memiliki sumber data utama untuk menghasilkan perubahan 

lahan terbangun di Kabupaten Boyolali: 

 Penggunaan lahan tahun 2010 

Penelitian ini menggunakan bahan dasar yaitu penggunaan lahan tahun 2010 

kemudian diolah pada aplikasi arcGIS dengan tool select by attribute dengan 

hanya mengambil lahan terbangunnya saja di Kabupaten Boyolali pada tahun 

2010. Lahan terbangun 2010 sebagai acuan untuk mengolah perubahan 

lahan terbangun di Kabupaten Boyolali pada tahun 1994, 2002 dan 2017. 

 Citra Satelit Landsat TM Multitemporal 

Menginterpretasi citra landsat TM 5 untuk mengetahui tutupan lahan di 

Kabupaten Boyolali pada tahun 1994 dan 2002. Melakukan klasifikasi 

terbimbing untuk mengetahui lahan terbangun, setelah itu melakukan uji 

ketelitian / validasi lapangan untuk mengetahui perubahan lahan terbangun 

yang akan digunakan untuk mengidentifikasi pola perubahan lahan terbangun 

yang terjadi di Kabupaten Boyolali tahun 1994 dan 2002. 



 Citra Satelit Pleiades 

Menginterpretasi citra pleiades untuk mengetahui tutupan lahan di Kabupaten 

Boyolali pada tahun 2017. Digitasi manual pada citra dengan acuan lahan 

terbangun 2010 dilakukan untuk mengetahui wilayah mana saja yang 

megalami perubahan lahan terbangun di Kabupaten Boyolali. Setelah itu 

hasilnya akan digunakan untuk mengidentifikasi pola perubahan lahan 

terbangun yang terjadi di Kabupaten Boyolali. 

3. Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu Sistem Informasi Geografis 

(SIG) untuk menghasilkan perubahan lahan terbangun di Kabupaten Boyolali. 

SIG sangat memudahkan untuk melakukan tumpang tindih (overlay) antar 

periode waktu yaitu 1994, 2002, 2010 dan 2017. Overlay dilakukan untuk 

mengetahui perubahaan lahan terbangun di Kabupaten Boyolali. 

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa 

Tengah. Secara geografis Kabupaten Boyolali terletak diantara 110022’ – 110050’ Bujur 

Timur dan antara 707’ - 7036’ Lintang Selatan dengan ketinggian antara 75 – 1.500 meter 

di atas permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten Boyolali meliputi: 

 Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang. 

 Sebelah Timur : Kab. Karanganyar, Kab. Sragen dan Kab. Sukoharjo. 

 Sebelah Selatan: Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Jogjakarta. 

 Sebelah Barat : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. 

Secara administrasi Kabupaten Boyolali terbagi menjadi 19 kecamatan yang terdiri 

atas 263 desa dan 7 kelurahan. Pusat administrasi Kabupaten Boyolali berada di 

Kecamatan Boyolali, yang terletak sekitar 27 km sebelah barat Kota Surakarta 110022’ - 

110050’ Bujur Timur dan 7036’ - 7071’ Lintang Selatan. Kabupaten Boyolali termasuk 

kawasan Solo Raya (Karesidenan Surakarta) yang berbatasan dengan beberapa 

kabupaten. Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 1.015 Km2. 

Kabupaten Boyolali terdapat 2 buah gunung menjadi ikon Kabupaten Boyolali, yaitu 

Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Keduanya ada di wilayah Kecamatan Selo, Cepogo, 

Musuk dan Ampel yang merupakan wilayah bagian barat - selatan. Berikut adalah peta 

administrasi Kabupaten Boyolali: 

 



 
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali, 2011-2031 

 
Gambar 1. 1 

Peta Ruang Lingkup Wilayah Kabupaten Boyolali 

1.5 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan alur pemikiran yang dibuat secara singkat yang berupa 

langkah - langkah secara umum dalam melakukan penelitian. Adapun kerangka pikir dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 



Peningkatan 

jumlah penduduk

Tingginya aktivitas 

Kota Semarang 

sampai Kota 

Surakarta

Pertumbuhan 

Ekonomi
Perkembangan 

Kawasan Perkotaan

Kebutuhan lahan 

meningkat
Penyusutan Lahan 

Pertanian

Tingginya Konversi Lahan

Perubahan Penggunaan 

Lahan

Perubahan Lahan 
Terbangun

Bagaimana Pola Perubahan

Lahan Terbangun Kabupaten Boyolali

Identifikasi Pola 
Perubahan Lahan

Komposit Band

Supervised 

Classification

Citra Landsat Tahun 

1994 dan 2002
Citra Pleiades 2017

Koreksi Geometrik

Tutupan Lahan 

Terbangun 

1994 dan 2002

Pola Perubahan Lahan Terbangun 

di Kabupaten Boyolali

Tahun 1994, 2002, 2010 dan 2017

Meningkatnya 
pembangunan di 

Kab. Boyolali

Alih fungsi lahan 

pertanian

Industri berwawasan 

lingkungan

Program Kawasan 

Industri Hijau

Pembangunan tol 

Semarang - Solo

Kesenjangan 

pertumbuhan wilayah 
Boyolali utara dan 

selatan

Koreksi Geometrik

Digitasi manual

Penggunaan Lahan 

2010

Select By Attribute

Tutupan Lahan 
Terbangun 2010

Uji Validasi 

Lapangan

Overlay Lahan 

Terbangun

Perubahan 
Penggunaan Lahan 

Terbangun

Tutupan Lahan 

Terbangun 2017

 
 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 

 
Gambar 1. 2 

Diagram Kerangka Pikir



1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan proyek akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi  tentang latar belakang issue, rumusan masalah dari permasalahan 

yang dibahas, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, ruang lingkup wilayah dan 

materi, kerangka pikir/langkah dalam melakukan penelitian, serta sistematika 

penulisan yang merupakan outline isi penjelasan singkat dari Bab I hingga Bab V. 

BAB II KAJIAN LITERATUR 

Bab ini berisi tentang kajian literatur yang berisi referensi dari materi yang terkait 

dengan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode-metode yang dilakukan dalam kegiatan penelitian yang 

berisi metode pengumpulan data, metode analisis, teknik atau alat analisis serta 

kerangka analisis. 

BAB IV GAMBARAN UMUM TEMA/MATERI PROYEK AKHIR 

Bab ini berisi tentang gambaran mengenai kondisi eksisting lokasi yang dilengkapi 

dengan peta, foto dan tabel sesuai kebutuhan materi. 

BAB V ANALISIS 

Bab ini berisi tentang analisis sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan 

yang diangkat. Analisis ini diolah dengan menggunakan alat analisis yang telah 

ditentukan. 

BAB VI KESIMPULAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan serta rekomendasi dari hasil analisis yang telah 

diolah secara ringkas/inti jawaban. 
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