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kakak, dan adik terkasih. Bg Hadassah, Bg Lorenzo dan Kak Melda beserta kakak 

dan abang ipar yang di Jakarta, dan bang Dedi, terimakasih kepada adik Juniarty 
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yang di Manado semoga cepat lulus dari Fakultas Kedokteran dan terimakasih 

juga buat si Pudan Yanti dan ponakan kecil kami Hadassah, Lorenzo dan Marteen. 

Terimakasih kepada Opung boru dan terimakasih kepada seluruh keluarga. 

Ucapan terimakasih juga kepada sepupu Jesika yang di Manado semoga juga 

cepat kelar kuliahnya. Ucapan terima kasih juga sahabat terkasih Shinta dan 

Marta, kepada Ana, Kak Sema, Novia, Sri, Ita teman se-PA dan se-PS, Judika, 

Putsun,Yoana, Lila dan Meliana, terutama pada Helmi yang telah banyak 

membantu dan terimakasih kepada seluruh teman2 Kimia Dik’C 2012 yang selalu 

memberikan dukungan/ motivasi dan semangat serta doa. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi 
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