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itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya saran maupun 

kritik yang membangun sehingga bermanfaat dalam perbaikan di masa yang akan 
datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini memiliki manfaat dan 

memberikan pengaruh kepada banyak pihak. 
 

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang telah 
menjadikan skripsi ini sebagai bahan bacaan yang dipilih. 

 
 

Jakarta, 13 Februari 2020 
 

 
 

 
( Evi Kurniasih ) 

 

 

 

 


