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penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: 
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13. Orang yang saya sayangi Andri D. Haerudin yang senantiasa memberikan 
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14. Adikku tersayang Intan Fauziyyah Sekarini dan Rizki Anggita Dewi 
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15. Sahabat terbaik penulis, Teh Lindi, Sekejati Group yang maceuh, Vivi, 
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penulis. 
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Semoga bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan mendapat 

balasan dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Amin. Akhir kata penulis mohon 

maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyajian skripsi ini. 
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