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     Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT., yang telah 
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dan memotivasi unuk segera menyelesaikan skripsi ini. 
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Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya 

bagi penulis, pembaca, dan peneliti selanjutnya. Ketulusan dan kerendahan diri, 

penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 
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