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dan karunia yang telah diberikan-Nya bagi Penulis, sehingga penulis dapat 
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 Teman – teman stambuk 2009,terima kasih atas kebersamaan, bantuan, 

dukungan dan doanya selama saya menyusun Skripsi ini. 

 Abang dan adek stambukyang member motivasikepada saya. 
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balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, amin. 
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