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Muhammad SAW. Penulis juga ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah
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semangat, doa, dan dukungan moral maupun material yang tiada henti-hentinya
kepada penulis, serta memberikan banyak motivasi dan inspirasi dalam
menyelesaikan skripsi ini.
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sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa serta ilmu yang telah diberikan
kepada penulis.
7. Sahabat sekaligus teman kecil. Risky Kashay (nub) dan Yusri Ramza serta
Sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis dari Semester 1 sampai semester
akhir ini, Restu Artma Prayoga, dan Adi Kurniawan Ramadhan. Kepada Ade
Rahmawati yang selalu memeberikan doa serta dukungan kepada penulis.
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pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis
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mengharapkan segala bentuk saran dan masukan bahkan kritik yang membangun
dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihakpihak yang berkepentingan khususnya bagi penelitian yang akan datang.
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