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Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
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diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis haturkan 

alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan anugerahnya dan 

ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini terutama kepada: 
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6. Kedua orang tua, kakak tercinta, serta seluruh keluarga besar yang telah 

memberikan semangat, doa dan dukungan moral dan materil yang tiada henti-

hentinya kepada penulis serta memberi semangat dan memberikan banyak 

inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Sahabat tercinta Harly Prasetyo terima kasih untuk segala bantuan dan 

dukungan, baik tenaga, pikiran, waktu serta kesabaranmu yang luar biasa yang 

sudah diberikan kepada penulis. 

8. Teman seperjuangan dalam berdiskusi dan mencari referensi Ayu Rizki 

Windari, Laily Kusumandari, Tika Maryani, Noviana Masta, Mochammad 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan 

pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis selalu berusaha 

memperbaiki diri dan mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan 
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