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memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik 

yang membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan dari penulisan skripsi 

ini. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila 

dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan 

pembaca bagi umumnya. 

Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh 

 

Jakarta, 29 Maret 2018 

 

 

                                                                                   Sandra Hertiana 

 

 


