
KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan 
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terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan kali ini dengan segala ketulusan 

dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :  

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan karunia, serta 
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11. Sahabat tersayang Ria Dwi Septi yang rela meminjamkan kendaraannya 

bolak balik kampus untuk penulis. 
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penulis selama bimbingan. 

13. Adik terkecil di kos puri Arfianty yang selalu sigap membantu ketika 

penulis membutuhkan bantuan. 
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