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akademik sekaligus dosen penguji penulis. Terima kasih telah banyak 
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terimakasih untuk semua kasih saying dan pengorbanan dan doa-doa 
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Semoga Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan serta panjang 
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skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. 
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Penulis, 
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