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Sebagai insan biasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini 
memiliki banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang 
membangun selalu penulis harapkan dari para pembaca. Kritik dan 
saran tersebut dapat disampaikan melalui alamat e-mail penulis di 
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lis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya serta terca-
tat sebagai amal jariyah yang diterima di sisi-Nya. Amin. 
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