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selalu memberikan semangat, motivasi, cinta, kasih sayang dan selalu mendoakan 
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kepada adik-adik saya (Deby, Alfahri, dan Arya) yang selalu memberikan 

semangat kepada saya. 

Terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat-sahabat tercinta (Devi 
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dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 
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