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7. Kedua Orangtua saya mama ayah yang selalu memberikan doa, fasilitas serta 

dukungan baik moril maupun materi sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan 

skripsi dengan lancar. 

8. Kepada kakak, adik dan keponakanku yang menggemaskan Nayla dan Rafa yang 

telah memberikan semangat agar terselesaikannya skripsi ini. 

9. Kepada kedua sahabat saya yang selama ini mendukung saya yaitu Indah dan Lia. 
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ini. 

10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa 
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