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pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara

tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian

hari terbukti bahwa bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima

hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."
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Alhamdulillah, segala puji syukur hanyalah kepada Allah SWT dan

semoga sholawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi

Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau (amin).
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Penulis menyadari bahwa apa yang telah disajikan dalam skripsi ini masih
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6. Ida Sekarsari "ID@koe" yang selalu memberi semangat dan dorongan bagi

penulis untuk selalu berusaha agar lebih baik makasih juga komputernya.
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mampu menyelesaikan studi.
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