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dari kata sempurna, karena didalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. 
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Pembimbing, yang dengan sabar, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan 
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Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dan 

terimakasih atas bantuan yang telah diberikan selama menjalani masa studi. 
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