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dalam menyusun skripsi ini, serta semua pihak yang mendukung saya 

ucapkan banyak terimakasi. 

 

 Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada 

kesempurnaan, untuk penulis mengharapkan kritikan dan saran yang 

membangun diri pembaca untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis 
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