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10. Untuk kakak-kakak ku (Dicky,Denny,Robby) terimakasih karna telah 

memberikan semangat dan doa. 

11. Untuk Ernest rusandy terimakasih karna selalu setia,dan membantu dari awal 

hingga akhir penyelesaian skripsi ini. 

12. Untuk sahabat-sahabatku perzecantik : yolan,rizny,fitri,negho,cindy,hana. 

13. Untuk saudaraku : Septi,Yanti,Desty,Ratih,T Dewi,T.len,T.Im. 
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       Dan seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian,penelitiaan skripsi       

ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Dalam penyusunan skripsi ini 

penulis telah berusaha sebaik mungkin dengan kapasitas penulis sebagai 
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semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang sekiranya 

membutuhkan. Amien. 
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