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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dengan kata
sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan agar penulis atau pembaca yang
ingin melakukan penelitian ini untuk mengembangkan lebih luas lagi.Semoga skripsi
ini dapat memberikan informasi dan membantu untuk menjadikan referensi dalam
penelitian selanjutnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati saya
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Jakarta, 28 Juli 2018

Thomas Indrarofianto
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