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kepada Allah Subhanahu wata’ala penulis meminta ampun dan kepada pembaca 
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proses penyelesaian skripsi ini.  
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selama masa perkuliahan. 

 

 



iii 
 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih 
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penulis ucapkan terimakasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Pekanbaru, 16 Mei 2018 

      Penulis,  

  

 

MUHAMMAD IRVAN SURYADI 

   NIM. 11475105278 
 


