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Segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, karunia serta inayah nya kepada penulis, sehingga 

penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsiini. Selawat beriring salam selalu 

penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW. Karena 
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6. Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan 
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memberikan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan dan 
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