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peneliti. Oleh karena itu, peneliti megharapkpan segala bentuk saran serta 

masukkan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini 

bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti dan 

pembaca pada umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan 

hati, peneliti mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 

 

 

 

Jakarta, 13 juni 2017 

 

 

Septian Rachmatulloh 

NIM: 43114010397

http://digilib.mercubuana.ac.id/ 




