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Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya 
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terdaftar di OJK tahun 2012-2017)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk 
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bagi manusia diseluruh dunia. 
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karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan 

kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat 
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