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karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :
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itu saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bisa
memberi kontribusi terhadap khasanah pengetahuan, dan semoga penelitian ini
membantu terhadap kegiatan penelitian-penelitian relevan selanjutnya.
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Semoga semua bantuan, dukungan, dan kemudahan yang Bapak dan Ibu
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kata penulis ucapkan terima kasih.
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