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sempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang 

bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Sebab kesempurnaan hanyalah 

milik Allah SWT. 

Jakarta, Juni 2018 

 

 

Mauliana Arredha Beru Ginting 

 

https://lib.mercubuana.ac.id/




