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segenap ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat dan tidak terbatas kepada
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masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi
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hati, peneliti mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi
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Jakarta, 8 Agustus 2019

Andrea Violita Suastika
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