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serta bantuannya selama ini.
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tulus dan ikhlas peneliti kepada Tuhan Yang Maha Esa agar membalas budi baik

ix

seluruh baik yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini, dengan
melimpahkan segala rakhmat dan karunia-Nya. Aamiin.
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Yakin Usaha Sampai”
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bandung, ................. 2020

x

