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hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada kakak tercinta Lisya 
Yanti dan Abang tercinta Ardiansyah Putra beserta istri Erita Syahfitri, Am. Keb 
yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis. Terima 
kasih juga kepada bidadari-bidadari kecilku Gita Syahfitri Wulandari dan Lyra 
Virandra Avissa yang menjadi penyemangat bagi penulis. 
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