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atau skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana
Sosial (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
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nasehat, pengorbanan, kesabaran dan kasih sayang, yang mungkin takkan
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Allah SWT.
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Asmayani, yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
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memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
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yang telah memberikan bimbingan, semangat, arahan untuk selalu
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Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.Akhir kata
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