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7. Kedua orang tua yang sangat saya cintai Anden Hasan dan Ubaidah serta 

kedua kakak saya Lita Rosliati dan M.Fikri Hermawan, berkat doa tulus 

dari kalian semua serta semangat, dukungan dan motivasi yang selalu 

kalian berikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini dengan tuntas, dan juga keponakan saya Muhammad Arkhan 

Athallah yang selalu memberikan hiburan untuk penulis. 

8. Keluarga besar H. Mustofa bin H. Mahfuz yang selalu memberikan 

dukungan, motivasi serta doa yang tiada henti–henti nya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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motivasi dan doa. 
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Maharani Rusmana atas bantuan, dukungan, dan motivasi dalam 

pengerjaan skripsi ini. 
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13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang 

telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan 

kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan 
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