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memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini,
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Skiripsi ini masihlah jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf
apabila terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharao
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tersebut. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pengguna.
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