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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Bank 

Pengertian bank menurut undang – undang republik indonesia Nomor  10 

November 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif 

hidup rakyat banyak 

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya 

aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara 

mengenai bank tidak lepas dari masalah keuangan (kasmir,S.E, M.M, bank dan 

lembaga keuangan lainnya,2010:23) 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga 

keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, kemudian 

menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan bahwa dengan adanya 

intermediasi ini dapat mendorong penigkatan taraf hidup rakyat banyak. Dengan 

menyalurkan dana dari masyarakat yang sedang membutuhkan melalui pemberian 

kredit, maka secara tidak langsung akan memberikan pengaruh positif bagi 

peningkatan ekonomi masyarakat banyak. Peran bank sangat besar dalam 

mendorong kegiatan pertumbuhan ekonomi suatu  negara. Hampir semua sektor  

usaha, yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, dan jasa 

perumahan. 
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2.2 Fungsi, Tujuan dan Usaha Bank 

2.2.1 Fungsi bank 

a. Menghimpun dana dari masyarakat  

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat 

yang kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk 

menyimpan dananya dengan aman. Selain rasa aman, bank sebagai tempat 

untuk melakukan investasi. Dengan menyimpan uang di bank, nasabah 

akan mendapat keuntungan berupa return atas penyimpanan yang besarnya 

tergantung kebijakan masing – masing bank. Return merupakan imbalan 

yang diperoleh nasabah atas jumlah dana yang disimpan di bank. Imbalan 

yang diberikan berupa bunga simpanan. 

b. Menyalurkan dana kepada masyarkat 

Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, 

karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. 

Disamping merupakan aktivitas yang dapat menghasilakan keuntunagn 

juga untuk memanfaatkan dana yang menganggur. Dengan mdemikian, 

bank tidak boleh membiarkan danan masyarakat tersebut mengendap dan 

harus menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar 

memperoleh pendapatan atas dana yang telah disalurkan. 

c. Pelayanan jasa perbankan  

Aktivitas pelayanan perbankan merupakan aktivitas yang diharapkan oleh 

bank untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee 

atas pelayanan jasa tersebut. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah 
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adalah pelayanan jasa yang akurat dan cepat. Nasabah dalam pelayanan 

jasa bank adalah kecepatan dan keakuratan, sehingga bank berlomba – 

lomba untuk selalu berinovasi dalam memberikan produk layanan jasanya. 

1.2.2 Tujuan bank 

 Berdasarkan undang – undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998, 

tujuan perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dana stabilitas nasional 

ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan demikian, dapat 

disimpulakan dengan menerima dana dari nasabah dan meminjamkan kepada 

pihak yang membutuhkan dana, berarti bank sebagai penyedia mekanisme dan 

alat pembayaran yang efisien bagi nasabah dan meningkatkan arus dana untuk 

investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. 

1.2.3 Usaha bank 

Menurut Ir. Ade Arthesa, M.M  dan Ir. Edia Handiman dalam bukunya yang 

berjudul  Bank & Lemabaga  Keuangan Bukan Bank (2006 :16). 

Usaha Bank Umum 

Bank umum mempunyai kegiatan atau aktivitas usaha sebagai berikut : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sartifikat deposito, tabungan, dan produk lain yang 

sejenis. 

b. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit ke masyarakat. 

c. Menerbitkan surat pengakuan utang. 
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d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko bank maupun atas kepentingan 

nasabahnya. 

Usaha Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai kegiatan atau aktivitas usaha sebagai 

berikut : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupaa deposito 

berjangka, tabungan, dan produk lain yang sejenis. 

b. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit ke masyarakat. 

c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana dan penempatan dana 

berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia. 

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sartifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sartifikat deposito,dan tabungan padabank lain.  

Adapun dana-dana Bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu 

Bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut (Aprilia Wulandari, 2010 : 12) 

1. Dana Pihak Kesatu 

Dana pihak kesatu atau dana dari bank sendiri adalah dana yang bersal dari 

pemilik bank atau para pemegang saham, baik para pemegang saham sendiri 

(yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak 

pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu 

kemudian,termasuk para pemegang saham public ( jika bank tersebut sudah 

go  public atau merupakan badan usaha terbuka). Adupun dana modal terdiri 

atas : 
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a. Modal Disetor 

Adapun uang yang disetor secara efekftif oleh pemegang saham pada saat 

bank didirikan. 

b. Agio Saham 

Adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham 

baru dibandingkan dengan nilai nominal saham 

c. Cadangan-Cadangan 

Adalah sebagian laba bank yang disisihkan dalm bentuk cadangan modal 

dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutupi kemungkinan 

timbulnya resiko dikeudian hari 

d. Laba ditahan 

Adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka 

sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk tidak dibagikan 

sebagai deviden, tetapi dimasukkan kembali dalm modal kerja untuk 

operasinal bank. 

2. Dana Pihak Kedua 

Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar, 

yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut : 

a. Call Noney 

Adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. 

b. Pinjaman Biasa antar Bank 

Adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman  biasa dengan 

jangka waktu relative lebih lam. 
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c. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 

Pinjaman ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjual 

belikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo. 

d. Pinjaman dari Bank Sentral (BI) 

Adalah pinjaman (Kredit) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank 

untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas 

tinggi, seperti kredit-kredit program, misalnya kredit investasi pada 

sektor-sektor ekonomi yang harus ditinjau sesuai dengan petunjuk 

pemerintah (sektor pertanian, pangan, industry kecil, koperasi, ekspor, 

non migas, kredit untuk golongan ekonomi lemah dan sebagainya). 

3. Dana Pihak Ketiga 

Dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari pihak masyarakat yang 

kelebihan dana dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.  

a. Giro 

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat 

perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. 

b. Deposito 

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. 

c. Tabungan 

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. 
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2.3 Jenis Bank 

Menurut Dr. Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-DasarPerbankan 

(2012 : 19) 

1. Dilihat dari Segi Fungsinya 

menurut Undang-Undang Pokok  Perbankan Nomer 7 tahun 1992 dan 

ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomer 10 Tahun 1998 

maka jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari : 

a. Bank Umum 

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegitan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarn 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. 

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah : 

a. Bank milik pemerintah 

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini 

sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh 

keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. 

b. Bank milik swasta nasional 



17 
 

 

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki 

oleh swasta nasional. kemudian akte pendiriannya pun dimiliki oleh 

swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungan swasta pula. 

c. Bank milik koperasi 

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh 

perusahaan yang berbadan hukum koperasi. 

d. Bank milik asing 

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, 

baik milik swasta asing atau pemerintah asing. 

e. Bank milik campuran 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan 

pihak swasta nasional. 

3. Dilihat dari Segi Status 

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut : 

a. Bank devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau 

yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, 

misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers 

cheque, pembukaan dan pembayaran letter of credit dan transaksi 

lainnya. 

b. Bank non devisa 
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Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan 

transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan 

transaksi seperti hanya devisa. 

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, 

baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu : 

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat) 

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank 

yang berorentasi pada prinsip konvensional 

b. Bank yang berdasarkan Prinsip syariah (Islam) 

Bank berdasarkan Prinsip Syariah belum lama berkembang di 

Indonesia. 

 Sedangkan jenis bank menuru Totok Budisantoso dalam bukunya yang 

berjudul Bank dan Lemabaga Keuangan Lain (2006 : 84) 

1. Jenis Bank Menurut Kegiatan Usaha 

a. Bank Umum 

Adalah bank didefinisikan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 

1998  sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya yang memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. 

b. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-Undang Nomer 

10 Tahun 1998  sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
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secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. 

2. Jenis Bank Menurut Bentuk Badan Usaha 

a. Badan hukum suatu bank umum dapat berupa : 

a) Perseroan terbatas 

b) Koperasi, atau 

c) Perusahaan daerah 

b. Sedangkan badan hukumbank perkreditan rakyat dapat berupa : 

a) Perusahaan daerah 

b) Koperasi 

c) Perseroan terbatas, atau 

d) Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

3. Jenis Bank Menurut Pendirian dan Kepemilikan 

a. Bank Umum 

a) Pendirian 

Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha 

dengan izin Direksi Bank Indonesia. 

b) Persetujuan Prinsip 

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan 

sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi 

Bank Indonesia sesuai dengan format yang ditentukan. 

c) Izin Usaha 
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Permohonan untuk mendapatkan izin usaha diajukan oleh  Direksi 

Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan 

d) Kepemilikan 

Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi-

tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang 

bersangkutan. 

e) Dewan Komisaris dan Direksi 

Anggota dewan komisaris dan direksi wajib memenuhi ketentuan-

ketentuan yang ada. 

b. Bank Perkreditan Rakyat 

a) Retail Bank 

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada 

nasabah-nasabah yang retail. 

b) Corporate Bank 

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada 

nasabah-nasabah yang bersekala besar. 

c) Retail-Corporate Bank 

Di samping kedua jenis bank di atas, terdapat juga bank yang 

tidak memfokuskan kepada kedua pilihan jenis nasabah di atas. 

2.4 Pengertian sms Banking 

 SMS Banking adalah salah satu oleh perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi adalah perbankan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di 

sektor perbankan nasional relatif lebih maju dibandingkan sektor lainnya. 
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Perbankan elektronik mencakup wilayah yang luas dari teknologi yang 

berkembang pesat akhir – akhir ini. Beberapa diantarnay terkait dengan layanan 

perbankan di “ garis depan”, seperti ATM dan komputerisasi (sistem) 

Sms Banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui 

telepon seluler. 

 Hampir semua bank di Indonesia telah menyediakan fasilitas M-Bankingnya 

baik berupa SIMtolkit(menu layanan data)maupun sms plan(sms manual) atau 

dikenal dengan istilah sms banking. Untuk operator GSM sudah support untuk 

transaksi via mobile banking namun untuk operator CDMA masih ada yang 

belum mendukung layanan mobile banking. 

2.5 Jenis transaksi SMS -Banking 

a. Transfer dana  

b. Informasi saldo, mutasi rekening 

c. Pembayaran (kartu kredit) 

d. Pembelian (pulsa isi ulang) 

 Hal – hal yang perlu diperhatiakan untuk keamanan transaksi SMS Banking 

1. Jangan memberitahukan kode akses/nomor pribadi SMS Banking 

kepada orang lain. 

2. Jangan mencatat dan menyimpan kode akses / nomor pribadi SMS 

Banking di tempat yang mudah diketahui oleh orang lain. 

3. Pemilik kartu wajib mengamankan pin SMS Banking untuk keamanan 

penggunanya. 
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4. Pengguna SMS Bangking bebas membuat pin sendiri apabila ada yang 

mengetahui dipersilahkan untuk mengganti pin sendiri. 

2.6  Keuntungan yang dapat diberikan oleh SMS Banking 

a. Sms banking memiliki kelebihan dibandingkan internet banking. Untuk 

mengakses online banking, nasabah harus memiliki koneksi internet 

dan komputer. Ini merupakan masalah bagi negara – negara 

berkembang karena tidak semua orang memiliki komputer atau jaringan 

internet. Akan tetapi pada mobile banking, konektivitas bukan 

merupakan masalah, nasabah bisa mendapatkan konektivitas mobile 

meskipun pada daerah terpencil dan juga pada saat memiliki masalah 

dengan jaringan internet. 

b. Nasabah dapat membuat transaksi atau membayar tagihan kapanpun. 

SMS Banking menghemat banyak waktu. 

c. SMS Banking melalui hp sangat mudah untuk dimengerti. Tampilan 

dari SMS Bankingjuga sangat simple. Nasabah hanya perlu  mengikuti 

instruksi untuk melakukan transaksi . 

d. SMS Banking mengurangi resiko penipuan. Nasabah akan  

mendapatkan Sms ketika terdapat aktivitas pada rekening nasabah. Ini 

meliputi setoran, penarikan uang, transfer antar rekening, dan lainnya. 

Nasabah akan menerima pemberitahuan ketika terdapat pergerakan 

pada rekening nasabah. 

e. Sms banking juga memberikan keuntungan pada bank. Sms banking 

mengurangi biaya dari telebanking dan lebih ekonomis. 
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f. SMS Banking melalui hp sangat menguntungkan bagi bank karena 

merupakan fasilitas tambahan yang mempermudah konsumen 

melakukan transaksi, sehingga bank dapat meningkatkan kepuasan 

nasabah mereka. 

g. Bank dapat melakukan promosi dan menjual produk mereka dan 

layanan seperti kartu kredit, pinjaman, dan lainnya pada kelompok 

nasabah tertentu. 

2.7 Manfaat yang bisa diperoleh dari layanan SMS Banking  

a. Perluasan jangkauan pelayanan kepada nasabah  

b. Menunjang pemasaran produk penghimpunan dana masyarakat  

c. Meningkatkan fee base income  

d. Meningkatkan produk image dan corporate image bank Jatim 

e. Yang menggunakan fasilitas SMS Banking adalah produk tabungan 

Simpeda, Siklus, Tabunganku namun dalam rangka meningkatkan 

pelayanan kepada nasabah produk simpanan lainnya dapat 

menggunakan fasilitas ini. 

2.8 Gambaran umum SMS Banking 

a. Sistem sms banking ini menggunakan teknologi pada sms, dimana 

nasabah dapat melakukan transaksi sms banking dengan mengirimkan 

perintah tertentu seperti mengirim teks Sms biasa. 

b. Untuk dapat menggunakan fasilitas sms banking, nasabah harus 

melakukan registrasi sms banking melalui cs ataupun ATM untuk 

mendapatkan nomor rekening utama 
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c. TIN Security, setiap transaksi financial, seperti transfer, pembayaran 

dan pembelian nasabah akan diminta konfirmasi dengan memasukkan 

TIN(Telepon Identification Number) 

d. Satu nomor handphone dapat mengakses rekening utama yang 

didaftarkan (saat transaksi tidak perlu input rekening) ataupun rekening 

lainnya yang tidak didaftarkan namun masih dalam CIF nomor 

customer yang sama. 

e. Seluruh sms yang akan dikirim atau yang diterima oleh nasabah Bank 

Jatim dari nomor short kode vendor penyedia jasa telekomunikasi untuk 

sera adalah 3388 

f. Layanan Sms banking yang disediakan dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu pull dan push. 

2.9 Dampak Yang Ditimbulkan SMS Banking Dalam Dunia Perbankan 

Sistem informasi manajemen dan komunikasi di era globalisasi saat ini telah 

berkembang dengan begitu pesat dan sangat berguna bagi kinerja operasional 

suatu perusahaan ataupun perbankan. Teknologi informasi tersebut sangat 

membantu suatu perusahaan atau bank untuk memperoleh banyak keuntungan. 

Salah satu contoh nyata dari kemajuan teknologi yaitu sistem informasi teknologi 

mobile  banking dalam dunia perbankan. Sms Banking merupakan salah satu 

inovasi baru yang dipakai oleg bank – bank besar yang ada di Indonesia maupun 

bank – bank di luar negeri. Sms Banking merupakan fasilitas perbankan melalui 

komunikasi bergerak seperti handphone. Dengan penyediaan fasilitas yang hampir 
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sama dengan ATM kecuali mengambil uang cash. Saat ini, aplikasi keuangan 

melalui perangkat genggam terdiri dari tiga jenis, yaitu:  

a. Layanan perbankan, merupakan teknologi lanjutan dari online banking,  

b. Layanan pembayaran dalam skala domestic 

c. Layanan pembayaran atau transfer dalam skala internasional. Adopsi 

layanan mobile banking diperkirakan akan meluas di 46 negara – negara 

maju, sementara layanan pembayaran baik domestik maupun internasional 

akan lebih berkembang di negara berkembang. 

Pengguna aplikasi ini dapat ditingkatkan di wilayah pedesaan dan kemungkinan 

masyarakat yang belum terlayani oleh sistem perbankan dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan. Iptek sebagai kekuatan utama peningkatan 

kesejahteraan yang berkelanjutan salah satunya adalah mewujudkan sistem 

inovasi nasional yang tangguh guna meningkatkan daya saing era global. Dengan 

diterapkannya sistem mobile banking semakin mempermudah kegiatan transaksi 

yang dilakukan oleh para nasabah. Transaksi perbankan yang dapat dilakukan 

oleh nasabah melalui handphone atau mobile dapat diakses setiap saat, kapan saja 

dan dimana saja. Sehingga seseorang tidak perlu lagi untuk datang secara fisik ke 

bank untuk melakukan transaksi keuangan. Masyarakat dapat melakukan 

berbagai transaksi finansial, seperti menabung, mengecek saldo, mengirim uang, 

membayar cicilan, barang dan jasa. Yang paling mendapat keuntungan dari 

implementasi layanan ini adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki 

rekening bank karena berbagai kendan, seperti geografis, infrastruktur, biaya, 

juga lainnya.Teknologi informasi tak bisa dipungkiri memberikan kontribusi 
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yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Mulai dari wahana teknologi 

informasi yang  paling sederhana berupa perangkat radio dan televisi, hingga 47 

internet dan telepon genggam dengan protokol aplikasi tanpa kabel (WAP), 

informasi mengalir dengan sangat cepat dan menyeruak ruang kesadaran banyak 

orang. Perubahan informasi kini tidak lagi ada dalam skala minggu atau hari atau 

bahkan jam, melainkan sudah berada dalam skala menit dan detik. Sebagai 

contoh adalah seseorang dari Indonesia mengirimkan sejumlah uang untuk 

anaknya yang sekolah di Australia, pada saat yang hampir bersamaan si anak 

langsung menerima uangnya lewat bank atau ATM. Perubahan harga saham 

sebuah perusahaan di bursa Efek jakarta hanya membutuhkan waktu kurang dari 

sepersepuluh detik untuk diketahui di Surabay. Demikian juga pertandingan 

sepak bola dunia di Jerman, pada waktu yang bersamaan bisa disaksikan dari 

seluruh dunia. Kenyataan demikian seringkali disebut sebagai era globalisasi 

ataupun revolusi informasi, untuk menggambarkan betapa mudahnya berbagai 

jenis informasi dapat diakses, dicari, dikumpulakan serta dapat dikirimkan tanpa 

lagi mengenal batas – batas geografis suatu negara. Kemajuan teknologi 

informasi yang demikian pesat membuat bola dunia terasa makin kecil dan ruang 

seakan mnjadi tak berjarak lagi (disebut juga globalisasi). 

 


