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Persembahan

Segala Puji Bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Sempurna,
Sholawat serta Salam Selalu Tercurah Kepada Rosululloh Muhammad SAW
, kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada:

♥ Kedua orang tuaku yang telah memberi segala macam hal yang tak terhitung
dan tak ternilai harganya, Ibu Mujiati dan Bapak Mulyono terimakasih dengan

semua yang telah engkau berikan kepadaku dan semua do’a-do’a yang telah
engkau panjatkan demi keberhasilanku hingga aku menjadi yang sekarang ini.

Aku sayang kalian sampai kapanpun

♥ Kakaku tersayang yang senantiasa memberikan nasehat dan dukungannya
dalam menyelesaikan studiku.

♥ Seluruh keluargaku yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

♥ Seseorang yang kelak akan menjadi Imam di dunia dan akhirat.

♥ Sahabat terbaikku yang selalu memeberikan doa, nasehat dan semangat,
terimakasih atas kebersamaan kita selama ini

♥ Seluruh Guru dan Dosen yang telah membimbingku sampai saat ini.

♥ Almamaterku Universitas Lampung tercinta

i

Persembahan

Segala Puji Bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Sempurna,
Sholawat serta Salam Selalu Tercurah Kepada Rosululloh Muhammad SAW
, kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada:

♥ Kedua orang tuaku yang telah memberi segala macam hal yang tak terhitung
dan tak ternilai harganya, Ibu Mujiati dan Bapak Mulyono terimakasih dengan

semua yang telah engkau berikan kepadaku dan semua do’a-do’a yang telah
engkau panjatkan demi keberhasilanku hingga aku menjadi yang sekarang ini.

Aku sayang kalian sampai kapanpun

♥ Kakaku tersayang yang senantiasa memberikan nasehat dan dukungannya
dalam menyelesaikan studiku.

♥ Seluruh keluargaku yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

♥ Seseorang yang kelak akan menjadi Imam di dunia dan akhirat.

♥ Sahabat terbaikku yang selalu memeberikan doa, nasehat dan semangat,
terimakasih atas kebersamaan kita selama ini

♥ Seluruh Guru dan Dosen yang telah membimbingku sampai saat ini.

♥ Almamaterku Universitas Lampung tercinta

i

Persembahan

Segala Puji Bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Sempurna,
Sholawat serta Salam Selalu Tercurah Kepada Rosululloh Muhammad SAW
, kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada:

♥ Kedua orang tuaku yang telah memberi segala macam hal yang tak terhitung
dan tak ternilai harganya, Ibu Mujiati dan Bapak Mulyono terimakasih dengan

semua yang telah engkau berikan kepadaku dan semua do’a-do’a yang telah
engkau panjatkan demi keberhasilanku hingga aku menjadi yang sekarang ini.

Aku sayang kalian sampai kapanpun

♥ Kakaku tersayang yang senantiasa memberikan nasehat dan dukungannya
dalam menyelesaikan studiku.

♥ Seluruh keluargaku yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

♥ Seseorang yang kelak akan menjadi Imam di dunia dan akhirat.

♥ Sahabat terbaikku yang selalu memeberikan doa, nasehat dan semangat,
terimakasih atas kebersamaan kita selama ini

♥ Seluruh Guru dan Dosen yang telah membimbingku sampai saat ini.

♥ Almamaterku Universitas Lampung tercinta


