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diberikan selama ini.  

8. Seseorang yang istimewa Anisa Novia Rahmawati yang telah menjadi pasangan 

yang luar biasa yang dengan sabar telah mendukung penulis dalam segala hal. 

9. Seluruh pihak terkait yang telah membantu dan tidak dapat di sebutkan satu 

persatu. 

  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini masih sangat jauh 

dari sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan, saran dan kritik dari 
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