
KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat 
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memberikan pemikiran dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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8. Yang teristimewa untuk orangtua penulis, kepada ayah dan ibu terima kasih 

atas jasa-jasanya, kesabaran, do’a, dan tidak pernah lelah dalam mendidik, 

memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil, serta 

selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terimakasih untuk 

semuanya. 

9. Untuk adikku tersayang Indah dan Intan terimakasih karena selalu 

memberikan semangat dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini.  
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