
 

Puji syukur kepada 

sehingga penulis dapat

semoga tercurahkan untuk pembawa

Muhammad SAW, keluarganya, para

yang setia mengikuti jalannya.

dengan maksimal dan dengan bantuan dan dorongan berbagai pihak maka
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yang terhormat Bapak Dr. Mahendra Romus, M. Ec dan Ibu Dr. 

yang telah membimbing. Penulis juga mengucapkan terima kasih 
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6. Kepada seluruh keluargaku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang 
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