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Penulis menyadari bahwa Proposal ini masih banyak mendapati 

kekurangan dan kesalahan, untuk  itu penulis mengarapkan kritik dan saran dari 

semua pihak guna penyempurnaan proposal ini di masa yang akan datang. Akhir 

kata, semoga proposal ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dan 

penulis pada khususnya.  
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