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10. Para Dosen yang telah membantu penulis  selama menuntut ilmu di
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selama ini.
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Penulis  menyadari  bahwa  dalam penyusunan  laporan  skripsi  ini  masih

jauh  dari  kata  sempurna,  maka  dengan  penuh  kerendahan  hati  penulis

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari siapapun di dalam
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