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proses belajar mengajar.
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skripsi ini.
10. Pimpinan dan seluruh staff Dinas pengelola Keuangan Dan Assets daerah
Purwakarta yang telah banyak membantu penulis selama melakukan
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do’a dan kasih sayang sebagai guru ngaji kepada penulis. Semoga apa
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12. Kawan-kawan senasib dan seperjuangan, Nurul 2006, Deni, Raga, Hendi,
Yoki, Pulung, Qq 2006, Fahmi Hidayat, Iqbal, Yodang, Reza, Anggi
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lindungan Allah SWT dan selalu berada di sekitar orang-orang yang
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