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menulis skripsi bersama kalian.  

14. Terakhir untuk teman pertama seperjuangan Kos bersamaHoirildina, 

Maya Aryaanggreiniuntuk masa-masa kuliah dan ngekos pertama yang 

tak terlupakan.  

15. Serta semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu . 
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