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 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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7. Teristimewa buat suamiku tercinta Bambang Sapto Hadi yang selalu sabar, 

senantiasa mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini dari awal 

sampai akhir skripsi ini selesai dan tidak selalu bosan memberikan 

motifasi kepada penulis..  

8. Teristimewa buat kedua orang tua tercinta Ayah Sutrisno dan Ibu Suratik, 

yang tiada hentinya memberikan doa, cinta, semangat  kepada penulis. 

9. Teristimewa buat adik-adik yang kusayangi Vandi Raharjo dan Juniar 

Syah Fitri yang selalu memberikan semangat,cinta dan doa. 
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selalu memberi semangat  kepada penulis. 
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Rias yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. 
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