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ibu,atasdoa, nasehat, kasih saying serta dukungan moril maupun materil sehingga 
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dan adik- adik yang tercinta serta seluruh keluarga atas doa, kasih sayang serta 
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Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam 

penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap kesediaan pembaca untuk 
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