
v 
 

KATA PENGANTAR 

 

ِحْيمِِ ْحَمنِِ الرَّ  بِْسمِِ للّاِِ الرَّ

 

 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji milik Alla SWT tempat kita 

memohon ampun dan meminta pertolongan. Puji serta rasa syukur karena 

limpahan rahmat dan hidayahNya penulis dapat merampungkan skripsi yang 
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