
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Perkembangan bisnis online di Indonesia sekarang ini menunjukan tren 

yang terus meningkat, karena semakin banyaknya orang Indonesia yang  memilih 

berbelanja secara online dibandingkan datang langsung ke tempatnya atau toko 

ritel. Belanja secara online merupakan cara konsumen berbelanja dengan 

menggunakan media elektronik atau jejaring sosial. Transaksi jual beli dilakukan 

di dunia maya , konsumen hanya perlu untuk memilih barang yang mereka sukai 

kemudian dapat memesannya, setelah melakukan pembayaran via transfer maka 

barang akan dikirim oleh pihak toko online langsung ke rumah (Nusarika dan 

Purnami, 2015).  

 Bisnis e-commerce di Indonesia berkembang dengan cukup pesat. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan e-

commerce cukup tinggi yaitu mencapai 8,8% per tahun hingga tahun 2017 

(Kuswandani, 2015). E-commerce sebenarnya adalah pihak ketiga yang akan 

menjembatani dua pembelian produk secara online. Sekarang belanja online telah 

menjadi cara bagi pengguna karena dukungan lebih praktis. Saat ini semakin 

banyak platform e-commerce yang baru sehingga belanja online menjadi semakin 

lebih mudah dan belanja online menjadi suatu alternatif pembelian barang karena 

mempermudah proses pembelian dan juga dapat menghemat waktu. (Kuswandani, 

2015) 



 Semakin meningkatnya jumlah orang Indonesia yang memilih 

berbelanja secara online membuat perusahaan penyedia jasa logistik merasakan 

dampaknya, karena banyaknya permintaan pengiriman barang. Oleh karena itu, 

para pebisnis kemudian berlomba–lomba untuk mendirikan usaha yang bergerak 

dalam bidang pengiriman barang (logistik). Perusahaan yang bergerak dibidang 

ini pada dasarnya sangat membantu perusahaan pada bidang produsen barang 

dalam melayani konsumen yang terletak jauh dari perusahaan. Perusahaan yang 

bergerak dibidang pengiriman saat ini dirasa saangat membantu karena mengingat 

padatnya rutinitas masyarakat dalam kehidupan sehari–harinya, sehingga 

perusahaan ini sangat membantu karena dapat melakukan pengiriman barang 

secara cepat dan juga dengan harga yang murah sehingga semua terasa lebih 

praktis dan cepat. Karena banyaknya permintaan konsumen inilah maka banyak 

timbul perusahaan penyedia jasa logistik dan pengiriman. Perusahaan penyedia 

jasa logisik ini bermanfaat untuk memudahkan masyarakat dalam pengiriman 

Item yang tidak dapat disetujui secara langsung oleh pengirim. 

 Persaingan yang terjadi di dunia bisnis saat ini menjadi semakin ketat, 

baik secara nasional tau global, berlomba–lomba untuk dapat menarik pelanggan. 

Memberikan kepuasan kepada pelanggan merupakan cara yang dilakukan 

perusahaan untuk menghadapi persaingan yang ada selain melakukan berbagai 

kegiatan komunikasi pemasaran kepada pelanggan, perusahaan juga berusaha 

memberikan pelayanan yang berkualitas. Perusahaan yang paling berusaha untuk 

terus memberikan layanan terbaiknya ialah perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa. Salah satu diantara mereka ialah ekspedisi JNE yang melakukan berbagai 



kegiatan dan pembenahan diri sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan mengikuti 

perkembangan teknologi dan informasi. 

 Purwanti (2008) menyatakan bahwa saat ini sudah banyak sekali jasa 

ekspedisi yang dikenal oleh masyarakat seperti JNE, TIKI, Pos Indonesia, J&T. 

Selain itu ada juga perusahaan yang bergerak dibidang ekspedisi yang telah 

berskala global (Internasional), seperti FedEx, DHL, dan lain-lain. Hal ini lah 

yang menyebabkan persaingan bisnis di bidang jasa kiriman dan paket dokumen 

menjadi semakin ketat. Perusahaan penyedia layanan pengiriman selalu berusaha 

memberikan pelayanan terbaik guna untuk menarik konsumen.  

  JNE merupakan penyedia layanan logistik terbesar dan terlengkap di 

Indonesia dan pelanggan pengguna jasa JNE juga banyak dan cukup 

diperhitungkan oleh para pesaing bergerak di bidang yang sama. JNE 

menyediakan dokumen pengiriman, kendaraan, paket, dll. Di Indonesia, kantor 

perwakilan PT. JNE terdapat 75 unit, 53 unit kantor cabang dan sebanyak 2.073 

agen dan sub-agennya.  

 PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) merupakan perusahaan dalam 

negeri yang bergerak dalam industri ini. PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) 

berusaha menjadi yang terbaik agar dapat memenangkan persaingan dalam usaha 

ini. PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) sebagai penyedia jasa pengiriman 

barang dituntut melakukan pelayanan yang memuaskan bagi para pelanggannya. 

 Saat ini PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) melakukan 

pengembangan sebuah pelayanan inovatif yaitu sebuah jasa pengiriman layanan 

Amplop prabayar PELIKAN (Pengiriman Lintas Kawasan) dan Pesanan Oleh-



oleh Nusantara (Pesona). Visi PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) menjadi 

perusahaan logistik utama kelas dunia, JNE saat ini sedang berusaha menjadi 

market leader perusahaan ekspedisi, dan berupaya untuk meningkatkan kualitas 

layanan yang lebih beragam (www.swa.co.id ) dan juga memperluas segmen 

pasar. Inilah alasan penulis memilih JNE dalam penelitian ini. Adanya persaingan 

dari perusahaan penyedia jasa pengiriman menyebabkan tingginya permintaan 

pengiriman paket di Indonesia. Perusahaan penyedia layanan pengiriman dituntut 

untuk memiliki strategi khusus. Perusahaan–perusahaan penyedia jasa pengiriman 

barang seperti JNE, TIKI, Pos Indonesia, FeDex, DHL, J&T terus bersaing guna 

mendapatkan pelanggan. Hal ini dapat dilihat juga dari penilaian yang dilakukan 

oleh lembaga pemeringkat untuk mengetahui nilai suatu merek adalah dengan 

melihat indek merek terbaik atau Top Brand Index (TBI), yaitu suatu penghargaan 

yang akan didapatkan oleh merek-merek yang mendapatkan predikat tertinggi. 

Top Brand Index (TBI) diberikan atas hasil penilaian survei skala nasional di 

bawah manajemen Frontier Consulting Group. Top Award diberikan kepada 

merek-merek yang memenuhi dua kriteria. Kriteria Pertama yaitu, merek yang 

mencapai Indeks Top Brand minimum 10%. Kedua, merek yang menurut hasil 

survei berada di posisi tiga teratas dalam kategori produk mereka. 

 

 

 

 

 



Tabel 1.1 Top Brand Index Kategori Layanan Jasa Kurir 

Merek TBI 

TIKI 24% 

JNE 27% 

J & T 19% 

Fedex  9% 

DHL 6% 

Pos Indonesia 15% 

Sumber: www.topbrand-award.com 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat Top brand indeks di Indonesia. Tabel 

ini menunjukkan bahwa kategori layanan jasa kurir peringkat pertama ditempati 

oleh JNE yaitu sebesar 24%,  diurutan kedua ditempati TIKI yaitu sebesar 24%, 

diurutan ketiga ditempati oleh J&T yaitu sebesar 19%, diurutan ke empat 

ditempati oleh Pos Indonesia yaitu sebesar 15%, dan di urutan ke lima dan 

terakhir ditempati oleh Fedex dan DHL yaitu sebesar 9% dan 6%. 

PT. JNE merupakan perusahaan di bidang jasa pengiriman barang dan 

logistik di Indonesia dituntut untuk harus mampu menyediakan pelayanan sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan, khususnya bagi pemilik online shop yang sering 

menggunakan jasa ekspedisi. Perusahaan pesaing yang dimaksud adalah JNE, 

TIKI, Pos Indonesia, FeDex, DHL, J&T. Penulis menemukan fenomena yang 

terjadi, hal itu bisa dilihat dari data perbandingan market share industri jasa 

ekspedisi di Indonesia tahun 2017 dilihat dari gambar di atas. 



 

Gambar 1.1. Perbandingan Market Share industri jasa ekspedisi di 

Indonesia tahun 2017 

Sumber:http://www.bataviase.co.id/node/686690 

 Gambar 1.1 menunjukkan bahwa market share JNE di tahun tersebut 

2017 sebesar 27% unggul di atas market share TIKI yaitu sebesar 24%. Diposisi 

ketiga yaitu J&T yang memiliki market share sebesar 19%, Pos Indonesia 

memiliki market share sebesar 15% selanjutnya di posisi ke lima dan enam 

ditempati oleh  FEDEX sebesar 9% kemudian DHL sebesar 6% . Berdasarkan 

data dan penjelasan di atas bahwa JNE dan TIKI bersaing dalam merebut pangsa 

pasar terlihat dari perbandingan persentasi yang tidak begitu terlampau jauh. 

Tidak menutup kemungkinan TIKI bisa merebut pangsa pasar JNE apabila JNE 

tidak memberikan kepuasan konsumen secara baik. 



 

Gambar 1.2. Grafik Peningkatan Pangsa Pasar JNE 

 Berdasarkan gambar grafik di atas, diketahui bahwa pangsa pasar JNE 

dari tahun 2014-2017 semakin meningkat. Pada tahun 2014 berada di angka 130% 

meningkat dari tahun sebelumnya, tahun 2015 di angka 150% meningkat dari 

tahun sebelumnya, tahun 2016 di angka 160% meningkat dari tahun sebelumnya, 

dan pada tahun 2017 berada di angka 170% meningkat dari tahun sebelumnya. 

Persaingan yang terjadi di dunia bisnis di era globalisasi semakin tinggi, 

pelanggan adalah kunci utama dalam persaingan. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian adalah delivery package, service quality, 

capability adoption customer, brand image, WOM, customer trust, social 

information. Berikut merupakan pengertian singkat dari masing-masing faktor 

yang mempengaruhi keputusan pemilihan jasa ekspedisi : 

Delivery Package adalah bagian dari rantai pasokan yang bekerja untuk 

mengirim dan mengirim barang ke pelanggan. Transportasi terkait dengan setiap 



model transportasi yang efisien dan juga efektif, baik dari segi biaya, kecepatan 

waktu pengiriman dan ketepatan waktu.  

Capability Adoption Customer adalah kemampuan dalam situasi  dan 

kondisi tertentu yang dialami oleh perusahaan dalam menarik konsumen atau 

calon konsumen. 

Brand Image merupakan salah satu aset penting bagi perusahaan 

pelanggan dapat melihat keunikan dan mengenal suatu merek dengan mudah 

apabila melihat citra merek yang positif dari suatu perusahaan. Dengan adanya 

merek pelanggan dapat merasa aman karena memilih brand tersebut (Ehsan, 

2012). Brand Image memiliki kaitan yang erat dengan Citra positif perusahaan. 

Citra Perusahaan didapatkan dari tingkat kesadaran masyarakat dengan baiknya 

pelayanan JNE. Kualitas pelayanan yang baik bisa menciptakan kepuasan bagi 

para konsumen. Biasanya konsumen akan membandingkan pelayanan yang 

mereka dapatkan ketika mereka merasa puas dengan pelayanan yang didapatkan. 

Kemudian mereka akan pembelian berulang juga akan dikirim ke orang lain. Oleh 

sebab itu pentingnya pelayanan sangat harus diperhatikan karena kepuasan 

pelanggan  berperan penting dalam peranan mempertahankan bisnis.   

 WOM adalah kegiatan di mana konsumen memberikan informasi 

tentang merek atau produk suatau barang atau jasa kepada konsumen lain.  

 Customer trust yaitu faktor pembentuk loyalitas konsumen. Moorman, et 

al. (1993) mengungkapkan customer trust dapat didefinisikan sebagai kesediaan 

seseorang untuk mengandalkan mitra yang dipercayai. Apabila perusahaan 

memberikan kesan dan pelayanan yang baik bagi konsumen, maka dapat timbul 



rasa percaya pelanggan pada perusahaan. Rasa percaya konsumen pada pelayanan 

yang berkualitas menimbulkan loyalitas pelanggan pada pelayanan tersebut.   

Social Information adalah informasi sosial yang didapatkan dari media 

sosial, iklan maupun dari lingkungan sekitar oleh konsumen. Informasi sosial 

memberikan informasi yang berhubungan dengan kehidupan dan interaksi sosial 

seseorang. Kualitas layanan lebih tinggi daripada perbedaan antara harapan 

pelanggan dan layanan realistis yang mereka terima. Layanan terbaik yang dapat 

dilihat dengan membandingkan layanan pelanggan aktual yang diterima 

konsumen dengan pelayanan yang diharapkan. Kualitas layanan adalah hal 

penting yang dianggap harus diperhatikan oleh perusahaan, khususnya perusahaan 

jasa.  Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas layanan 

merupakan penilaian yang diberikan oleh konsumen dengan cara melakukan 

perbandingan antara harapan konsumen dengan realita. 
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pembelian 

Iknesya Rahma Finanda 
Dan Arjunawiwaha (2017) 

  Sig (+) Sig (+)    

Fransisca Paramitasari 
Musay (2015) 

  Tidak Sig.     

Gigih Wahyu Utomo, 
Bulan Prabawani (2016)  

  Sig (+)     

Baseer Ali Durrani, 
Danish Iqbal Godil, Mirza 
Uzair Baig (2015) 

  Sig (+)     

Mehran Rezvani, Hamid 
Khodadad Hoseini, 
Mohammad Mehdi 
Samadzadeh (2012) 

  Sig (+) Sig (+)    



 

  

 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa ada research gap seperti 

penelitian yang telah dilakukan oleh Finanda dan Arjunawiwaha (2017) 

melakukan penelitian di beauty bar di Jakarta, Su dan Lai (2017) menggunakan 
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pembelian 

Ying-Xuan Su dan Chih-
Chao Lai (2017) 

  Sig (+) Sig (+)    

Acuff (1997)   Tidak Sig.     
Gilaninia dan Mousavian 
(2012) 

  Sig (+)     

Franz-Rudolf Esch el al. 
(2006)  

  Tidak Sig.     

Hetter et al (2013)        
Mukherjee (2009)        
Prasad (2013)        
Kuster et. al. (2016) Sig (+) Sig (+)      
Setiyawati  dan Haryanto 
(2016) 

Sig (+)        

Irish Crizanee Dig, Lea 
Marissa Domingo, 
Michael Consignado 
(2017) 

 Sig (+)   Sig (+)   

Roslin Abdul Rahim1 et al 
(2017) 

 Sig (+)  Sig (+)  Sig (+)   

Ika Alfina et al (2014)  Sig (+)    Tidak 
Sig. 

Sig (+)   

Chih-Cheng Chen et al 
(2018)  

      Sig (+) 

Rima Zitkien et al (2017) Sig (+)    Tidak Sig. Sig (+)  Sig (+) 
Qing Wang et al (2008) Sig (+)        Tidak 

Sig. 
Danupol Hoonsopon, 
Wilert Puriwat (2016) 

     Tidak Sig.  

Kim dan Min (2014)       Sig (+)  
Szu-Yuan Sun,  et al 
(2016) 

     Sig (+)  

Rizkalla dan Suzanawaty 
(2012) 

      Sig (+) 



produk kecantikan di Taiwan, Durrani et al (2015) melakukan penelitian dengan 

subjek mahasiswa di Karachi, Rezvani et al (2012)  melakukan penelitian di pusat 

perbelanjaan telepon seluler utama di Teheran-Iran. Penelitian terdahulu sudah 

pernah dilakukan di Teheran dan di Jakarta. Di Kota Semarang belum pernah 

dilakukan penelitian serupa, serta dilakukan di Semarang karena untuk 

mempermudah akses data. 

Peneliti sebelumnya seperti Musay (2015) sudah terlebih dahulu 

melakukan penelitian seperti ini dengan menggunakan variabel yang berbeda 

yaitu Mussay menggunakan variabel Citra Perusahaan, Citra, Brand Image, 

Pemakai dan Citra Produk. Peneliti Rudolf  (2006) menggunakan variabel brand 

image dan keputusan pembelian. Penelitian Finanda dan Wiwaha (2017), Rahim 

et al (2017),  Su dan lai (2017), dan Rezvani et al (2012)  menggunakan variabel 

word of mouth dan keputusan pembelian. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Dig et al (2017), Rahim et al (2017), Alfina et al (2014), menggunakan 

variabel customer trust dan keputusan pembelian pelanggan.  Penelitian yang 

dilakukan oleh Zitkien et al (2017), Kim dan Min (2014), dan Sun,  et al (2016) 

menggunakan variabel social information. Penelitian yang dilakukan oleh Chen et 

al (2018), Zitkien et al (2017), Rizkalla dan Suzanawaty (2012) menggunakan 

variabel service quality. 

Dilakukannya penelitian ini karena belum pernah dilakukan penelitian 

serupa di Indonesia tentang ekspedisi dan belum pernah dilakukan dengan 

menggunakan 8 variabel yaitu delivery package, capability adoption customer, 



brand image, WOM, customer trust, social information, service quality terhadap 

keputusan pemilihan jasa di ekspedisi JNE. 

 Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka 

penelitian ini ingin menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 

layanan ekspedisi JNE (Studi konsumen pengguna layanan JNE di Semarang). 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah semakin banyaknya pesaing 

pada bidang jasa pengiriman (ekspedisi) di Indonesia membuat JNE bukan 

sebagai satu-satunya alternatif, akan tetapi sampai saat ini di tengah persaingan 

yang kompetitif JNE masih mempertahakankan posisinya sebagai market leader 

di bidang penyedia jasa ekspedisi . Oleh karena itu, menarik untuk lebih tahu 

tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan 

pemilihan jasa ekspedisi JNE. Selain itu juga berdasarkan research gap seperti 

penelitian yang dilakukan Finanda dan Arjunawiwaha (2017) melakukan 

penelitian di beauty bar di Jakarta, Su dan Lai (2017) menggunakan produk 

kecantikan di Taiwan, Durrani et al (2015) melakukan penelitian dengan subjek 

mahasiswa di Karachi, Rezvani et al (2012)  melakukan penelitian di pusat 

perbelanjaan telepon seluler utama di Teheran-Iran. Jadi peneliti ingin menutup 

gap dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian di sektor jasa khususnya di 

JNE. 

Peneliti sebelumnya seperti Musay (2015) sudah terlebih dahulu 

melakukan penelitian seperti ini dengan menggunakan variabel yang berbeda 



yaitu Mussay menggunakan variabel Brand Image, Citra Produk, Citra 

Perusahaan dan Citra Pemakai. Peneliti Rudolf  (2006) menggunakan variabel 

keputusan pembelian dan brand image. Alfina et al (2014) melakukan penelitian 

dengan menggunakan variabel customer trust. Kim dan Min (2014) menggunakan 

variabel social information. Penelitian yang dilakukan oleh Chen et al (2018)  

menggunakan variabel service quality. 

Berdasarkan penelitian gap dan fenomena gap yang ada dimana JNE 

sebagai market leader meraih pangsa pasar terbesar saat ini tetapi tetap 

menghadapi persaingan yang kompetitif sehingga keputusan pemilihan jasa 

ekspedisi JNE menjadi hal penting untuk diteliti dan ingin mengetahui faktor apa 

saja yang mempengaruhinya. 

 

1.3  Pertanyaan Penelitian 
 

Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Apakah delivery package berpengaruh terhadap keputusan pemilihan jasa 

ekspedisi JNE? 

2. Apakah capability adoption customer berpengaruh terhadap keputusan 

pemilihan jasa ekspedisi JNE? 

3. Apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan pemilihan jasa 

ekspedisi JNE? 

4. Apakah WOM berpengaruh terhadap keputusan pemilihan jasa ekspedisi 

JNE? 



5. Apakah customer trust berpengaruh terhadap keputusan pemilihan jasa 

ekspedisi JNE? 

6. Apakah social information  berpengaruh terhadap keputusan pemilihan 

jasa ekspedisi JNE? 

7. Apakah service quality berpengaruh terhadap keputusan pemilihan jasa 

ekspedisi JNE? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh delivery package terhadap keputusan 

pemilihan jasa ekspedisi JNE 

2. Untuk menganalisis pengaruh capability adoption customer terhadap 

keputusan pemilihan jasa ekspedisi JNE 

3. Untuk menganalisis pengaruh brand image terhadap keputusan pemilihan 

jasa ekspedisi JNE 

4. Untuk menganalisis pengaruh WOM terhadap keputusan pemilihan jasa 

ekspedisi JNE? 

5. Untuk menganalisis pengaruh customer trust terhadap keputusan 

pemilihan jasa ekspedisi JNE 

6. Untuk menganalisis pengaruh social information  terhadap keputusan 

pemilihan jasa ekspedisi JNE 

7. Untuk menganalisis pengaruh service quality terhadap keputusan 

pemilihan jasa ekspedisi JNE 



1.5.  Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian ini ada 2 yaitu : 

1. Kegunaan Teoritis 

Semoga penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan untuk menjadi bahan studi dan sumber referensi untuk penelitian 

lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan 

jasa ekspedisi JNE,  yaitu delivery package, capability adoption customer, 

brand image, WOM, customer trust, social information, service quality. 

2. Kegunaan Praktis 

a) Bagi Akademisi 

Untuk menambah daftar pustaka yang dapat digunakan bahan 

informasi bagi mahasiswa atau juga visi dan misi UNDIP yang dapat 

dijadikan tolak ukur atas keberhasilan selama ini dalam membimbing dan 

membekali ilmu bagi peneliti di masyarakat. 

b) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

tambahan tentang peneliti dan sebagai referensi lapangan pemasaran 

terutama dalam permasalahan seputar ekspedisi JNE. 

c) Bagi JNE 

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

penelitian bagi JNE dalam memecahkan persoalan dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk menentukan kebijaksanaan bagi kemajuan JNE di 



masa yang akan datang, khususnya untuk keputusan pemilihan jasa 

ekspedisi. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

       Dibawah ini diuraikan mengenai sistem penulisan dalam penelitian ini: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab I  : Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian dan pembelajaran sistematis. 

BAB II  TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN MODEL 

Bab II  : Telaah pustaka,  landasan teori, pengaruh antar variabel, kerangka 

pemikiran teoritis serta dimensi masing-masing variabel. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab III  : Menguraikan tentang metode penelitian data yang didahului oleh 

jenis dan sumber data serta metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV  : Pembahasan berisi mengenai deskripsi objek penelitian, hasil 

analisis, dan uji hipotesis. 

BAB V  PENUTUP 

Bab V  : Menguraikan tentang simpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, agenda penelitian mendatang dan Saran. 

 


