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memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan

skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada jungjungan kita Nabi

Muhammad S.A.W.
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Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan,

bimbingan, dan dorongan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda Suparni dan ayahanda Sobandi tercinta terima kasih atas segala kasih

sayang, perhatian, pengorbanan moril, materil, keringat, doa dan air matanya.

2. Ibu Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A., Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing

yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan masukan arahan
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memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penulisan skripsi

ini.
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7. Seluruh Dosen, asisten, staf pengajar, dan seluruh warga Universitas

Widyatama, yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan

bekal pengetahuan sampai penulisan skripsi ini selesai.

8. Seluruh staf Tata Usaha dan staf Perpustakaan yang telah banyak membantu

penulis selama ini.

9. Bu Intan Widuri Sakti, S.T., M.M. Selaku dosen wali yang telah memberikan

masukan-masukan yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam urusan

perkuliahan serta bapak Ku’at dan staf prodi terimakasih atas semua

bantuanya.

10. Adikku Egi Muhammad Sopian dan Riska Puspita Sari tercinta yang selalu

memberikan semangat.

11. Degitha Agtiani Puteri selaku sahabat terdekat dan saudari yang selalu

mendukung serta memberi nasihat positif pada penulis

12. Pada para sahabat dekat: Rangga, Candra, Agung, Sahrul, yang selalu

memberikan hiburan serta canda tawa dari smp.

13. Para sahabat terdekat di kampus : Hadi, Dylan, GianTR, Faisal Aldiansyah,
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dkk Sahabat kosan Sukabumi, yang selalu memberikan semangat serta

kebersamaan selama berada di kampus.

14. Seluruh sahabat Pantai’12, 12 PASS FC,  Green Debblers, Galatasary FC dan

Timnas Widyatama yang selalu memberikan semangat dan tawa pada penulis.

15. Kepada semua teman-teman dan sahabat sahabat tercinta yang telah

mendukung dan membantu dalam penyusunan tugas skripsi ini.
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17. Serta seluruh pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat

penulis cantumkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun

penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.  Segala
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kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan skripsi ini lebih lanjut akan penulis

terima dengan tangan terbuka.

Akhir kata, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya

serta membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu

penulis dalam penyusunan skripsi ini dan juga pihak-pihak lain, yang tidak bisa

penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu selama perkuliahan

Wassalamualaikum wr. wb

Bandung, Mei 2015

(Aldie Muhammad Syawal)


