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13. Seluruh rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang telah memberikan bantuan 

dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini. 

Semoga bantuan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis  mendapat 

balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 
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