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Bandung. Skripsi ini masih terdapat kekurangan oleh karena itu penulis sangat 

mengharapkan saran dan kritik membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. 

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan dari 

berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

penulisan dan telah memberikan bimbingan serta arahan dalam pembuatan skripsi ini. 

Skripsi ini benar-benar karya penulis atas arahan dari berbagai pihak yang 

membantu. Oleh karena itu penulis bertanggung jawab atas isi skripsi ini. 
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