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telah menjaga dan mendukung penulis juga pamanku Edimas putra yang
telah banyak mendukung penulis, dan kepada seluruh keluarga yang telah
banyak memberi motivasi dan selalu mendoakan yang terbaik untuk
penulis.
13. Untuk seluruh Mahasiswa Bk terkhusus mahasiswa stambuk 2012.

iv

14. Untuk Seluruh yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi
kak Lulu’ Septiana, Kak Riska, Ummi Kalsum, dan Jefri Chan yang telah
banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
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