
iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT berkat rahmat dan 
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kritikan dan semangat yang memacu peneliti untuk menyelesaikan penelitian 
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memberikan masukan dan semangat bagi saya dalam menyelesaikan tesis. 
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yang telah banyak memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan. 

7. Kepada Orang tua dan Semua Saudara-saudara penulis serta terkhusus kepada 

isteri penulis dan Ananda yang tercinta yang turut berdoa memberikan 

semangat kepada penulis. 
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