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Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya 
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selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, 
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2. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, MS selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 
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dan banyak memberikan motivasi kepada peneliti (Rohayah, Nurtuti, Tofa, 
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7. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.  Terima 

kasih atas bantuan, motivasi serta doanya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik 

yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 
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