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Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim. 

5. Ayahanda dan Ibunda tercinta Hasan Basri dan Rokiah, terimakasih ayah 

dan ibu atas semua kasih sayangnya, motivasi, nasehat, semangat, dan 

dorongan yang selalu kalian berikan untuk membuat penulis menjadi orang 
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