PENGANTAR
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kalau tidak punya kesalahan bukanlah manusia”. Oleh karena itu, penulis
menyampaikan mohon maaf yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang
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7. Teristimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda Harun
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memberikan kasih sayang, doa serta dorongan moral maupun materi kepada
Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
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Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat
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