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penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
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14. Semua pihak yang telah membantu, memberikan doa dan semangatnya yang
tidak dapat penulis sebut satu per satu.
Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf yang
sebesar-besarnya atas kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, dan untuk
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khasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin ya Rabbal a’lamin...
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