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terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat, hidayat, 

kemudahan, dan ampunan kepada hamba-Nya, hanya kepada-Mu lah aku 

memohon dan meminta. 



 
 

2. Rasulullah Muhammad shalallahu alaihi wa salam, salawat serta salam 

bagimu beserta keluarga, sahabat dan umatmu, atas seluruh pengorbanan 

dalam memperjuangkan Islam rahmatan lil alamin. 

3. Kedua orang tua tercinta Bapak H. Rakum dan Ibu Hj. Ratningsih yang 

banyak berjasa dan banyak memberikan do’a tulus dan dukungannya baik 

moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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