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limpahan rahmat, karunia dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat 
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Penulis menyadari telah banyak menerima bantuan dalam menyelesaikan 
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9. Dan semua pihak yang tidak dapat satu-persatu yang telah membantu 

dalam menyelesaikan semua tahap dalam skripsi. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi penelitian ini masih 

terdapat kekurangan sehingga penulis mengharapkan saran dan masukan untuk  

penyempurnaannya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi penelitian ini 
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