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7. Teman seperjuangan dalam berdiskusi dan mencari referensi Akram, Alviani, 

roval dan ruli anasih yang selalu saling membantu dalam proses penyusunan 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis.Oleh 

karenaitu, penulis selalu berusaha memperbaiki diri dan mengharapkan segala 

bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. 
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