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Terimakasih atas kasih sayang kepada penulis sejak lahir hingga saat ini 

dan seterusnya, semoga ayah, ibu  dan ayuk  selalu dalam lindungan Allah 
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semangat dan bantuannya dalam  menyelesaikan karya ini. 
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melibatkan dirinya dalam penyelesaian skripsi ini, dan yang terlewat 
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