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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wata΄ala, 

karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang 
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informasi jenjang S1 (Strata 1). 
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 10. Kedua orang tua yang selalu memberikan do’a serta dukungan lahir dan 

bathin kepada penulis.  

 11. Sahabat seperjuangan Andri Rinaldi, Indra Septian, Yoga Kresna 

Wijaksana, dan Mohammad Rangga yang selalu memberi dukungan dari 
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Dalam Penyusunan Skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi 

ini jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta 

kemampuan penulis. Untuk itu penulis memerlukan saran dan kritik yang sifatnya 

membangun demi kebaikan di masa yang akan datang. Akhir kata izinkan penulis 

untuk memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Penulis 
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terkait serta masyarakat pada umumnya. 
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