
 vi 

KATA PENGANTAR  

 

 
Alhamdulillahirobil alamin, segala puji hanya bagi Allah SWT karena 
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semangat, nasehat, arahan, dorongan dan bantuannya selama membimbing 

peneliti.   
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bimbingan dan arahan skripsi serta semangat yang diberikan kepada 
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memberikan motivasi agar tetap semangat  dalam menjalankan 

perkuliahan  
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memberikan ilmu pada saat perkuliahan  
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Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Karena 

kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kita hanya bisa merencanakan dan 
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