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 Segala pujian, hormat serta kemuliaan hanya kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, atas kasih karunia-Nya yang selalu setia menyertai langkah penulis. Segala 

berkat dan anugerah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, keyakinan, 
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berlimpah dan tak pernah berhenti kepada peneliti baik secara moril dan materil. 
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ingin menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-
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 Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan 

berkat-Nya yang berlimpah kepada semua pihak yang telah terlibat dalam 

penyusunan skripsi ini, atas segala doa, kebaikan, kesabaran, ketulusan dan 

keikhlasan serta dukungannya.  

 Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ditemukan 

dalam Skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, kritik dan 

masukan yang membangun. Selanjutnya apabila terdapat kesalahan baik materi 

yang tersaji maupun dalam teknik penyelesaiannya, penulis memohon maaf yang 

sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga apa yang terdapat dalam skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. 
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