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Skripsi ini dikerjakan dengan berbagai batasan kemampuan penulis. Oleh karena 

itu semua kekurangan dan kesalahan yang ada diharapkan dapat menjadi pemicu bagi 

penulis untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Kritik dan saran bagi skripsi ini akan 

diterima untuk menuju kesempurnaan penulisan. Dan terlepas dari segala kekurangan 

yang ada, diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

membacanya. 
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