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9. Teristimewa untuk kedua orangtua saya, Parulian Debataraja (+) dan 

Hermelin Samosir. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan untuk 

bapak dan mama yang saya cinta, sayang, dan kasihi lebih dari apapun, 

kehadiran kalian sangat berarti dalam hidup saya, terlebih kepada mama 

yang selalu mendampingi penulis hingga akhir penulisan ini. Doa, nasehat, 

waktu, motivasi, dan bimbingan yang kalian lakukan, berikan alasan 
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dalam penulisan skripsi ini. Kasih dan sayangmu akan tetap ada dalam diri 

ini. Dad, I miss you so badly! 

10. Kepada saudara kandung, Abang Anantha Lyandra (+) dan Mas Mathews 
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perkuliahan. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan kita selama duduk 

dibangku perkuliahan hingga akhir penulisan skripsi ini. Semoga kalian 
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16. Kepada Yuca Goretty teman sekos pada zamannya juga teman satu jurusan 

selaku kakak stambuk yang menjadi tempat curhat serta memotivasi 
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