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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat
banyak kekurangan baik yang mengankut isi maupun teknik penulisan. Oleh
karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang
bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini dan bermanfaat dimasa yang
akan datang.
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.
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