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Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 
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 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh 
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penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
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