
 
 

i 
 

KATA PENGANTAR 

 

 
Puji syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan nikmat yang 

dikaruniai-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. 
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