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dan memberikan ilmu pengetahuan yang  berguna kepada penulis selama kuliah. 

10. Yang terhormat Ayahku Alimin  yang telah menanamkan keyakinan kepada Allah 

SWT. Yang Mulia Ibunda Syamsimar yang  senantiasa sabar dan mendoakan 

keberhasilanku, nasehat dan senyum yang menyemangatkanku. Terimakasih 

kakakku Efa Muryani SPdI atas segala hal terbaik dan semua yang telah diberikan 
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11. Titipan Illahi- kedua anakku, Muhammad Haris Luthfi dan Dwi Saraswati Luthfi. 
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13. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan 
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