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pada Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai 

pihak, baik peorangan maupun lembaga yang telah banyak membantu, member 
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memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan 
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Allah SWT. 
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skripsi ini.  
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7. Terima kasih teruntuk teruntuk yang terspesial Multazam Kurniawan yang 
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tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  
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bermanfaat bagi kita semua, Aminn. 

    Pekanbaru, Februari 2017  
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