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dalam hidup penulis. Dan kepada seluruh keluarga besar yang telah memberi banyak 

dukungan. 

10. Sahabat kesayangan yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan semangat 

dan doa kepada penulis. 

11. Teman-teman seperjuangan The Benjols Nia, Masda, Melinda, Nelis, Rara, dan 

Novi yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini. 
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