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Dalam penyusunan Tesis ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dari
segi isi maupun penulisan, sehingga saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat
membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan dalam penyusunan
selanjutnya. Penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan
kelemahan Tesis ini. Karena kesempurnaan hanya milik yang Maha Kuasa .
Akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan baik
mahasiswa Universitas Mercu Buana maupun instansi penelitian lain.
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