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memotivasi,  menghibur, menemani dan membantu penulisan skripsi ini dari awal 

hingga akhir (Nizar Tasya W, Kikin Triwulandari, Nurlaila Khairani), sahabat 

seperjuangan dan sependeritaan terhebat (Indi Mirandha dan Nuri Andriani), 

Sahabat terbaik pengantar (Nada), keluarga besar Kos Nenek Pimpinan 139, 
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saya sebutkan yang membantu selama proses penyelesian skripsi ini. 
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