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Puji dan sukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan 
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memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini 
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semoga tulus hatimu menjadi amal ibadah yang mendekatkanmu pada Allah yang 

Maha Agung dan senantiasa mendapatkan ridho dari-Nya”. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
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