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Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Panyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun 
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dalam setiap langkah yang dilakukan penulis. Serta Alm ayahanda Aming 
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7. Rekan satu bimbingan tugas akhir penulis, Akbar, Ciputra, Izzah, Reza, Rio, 
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