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Assalamu’alaikum  Warahmatullahi Wabarakatuh 
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1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya 
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skripsi. 

19. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih 

atas semua yang telah diberikan kepada penulis sehinnga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan. 

Amin. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat 

kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran dari pembaca 

demi tercapainya suatu penulisan karya tulis yang lebih baik pada masa 
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yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. 
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