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diberikan kepada penulis dengan tulus dan penuh kasih sayang sampai akhir 

penulisan skripsi ini. 
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Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi 

berkat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini 

banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun tata bahasa. Oleh karena itu 
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