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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
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8. Seluruh staf dosen Unversitas Widyatama yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman selama penulis mengikuti perkuliahan.

9. Seluruh staf perpustakaan dan administrasi yang telah banyak memberikan 

bentuan kepada penulis.

10. Pimpinan berserta staf dan karyawan Air Mimun Dalam Kemesan PDAM 

yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan 

telah banyak membantu penulis.

11. Kakakku Risty dan A’Andri serta keponakanku terlucu Shaumy’ Luv you 

neng Buled’, terima kasih atas pinjaman tempat bwat bikin skripsi.

12. Adikku ‘kakang’ Rizky, terima kasih atas bantuannya.

13. Mamie ‘Tubagus Fahmi Amarullah Rachman’ terima kasih buat bantuannya 

dari awal sampai akhir bikin skripsi. Terima kasih juga bwt smuanya. Ga 

ada kmu skripsi my ga beres… 

14. Keluarga Besar Padasuka, nenekku tersayang Ema, Mang Ade, Bi Eni, Bu 

Agan, Om Anes, Bu Isye, Om Atot, Bi Teti, Mang Beni, Mang Sony, Bi Ika 

dan Idah.

15. Keluarga Besar Sukawargi, yang ga bisa disebut satu – satu terima kasih atas 

dukungannya.

16. Semua sepupuku tersayang, annet, upay, gagah, san – san, safa, echa, bonus 

‘iza’, nafa, sifa, reka, reda, rega, lingga, mega, dll. Thanks for your support. 

Luv u all…

17. Sahabat – sahabatku, Ari dan Powpow ‘ cepet lulus uy!!’, Edel Desmon ‘ 

semoga langgeng’, Crass, Bone, Gun – Gun, Gengos, Rindi, Nela, Aji, Ato, 

Gilang, Gita “terima kasih atas bantuannya ya ta”, harli, bisma, bolot, hanif, 

revi, ibenk, wiwo, dll LUV YOU ALL!!

18. Sahabat bekerja Airplane Systm yang selalu bekerja sama dalam segala hal, 

Intan, Odong, Powpow, Ojan, Vindy, Nova, Denar, Bee, Wulan, Arnold, 

A’asep, Indra, Edel “ makasi banyak udah ngasi kerja di Airplane Systm, 

jadi saya bisa dapetin temen yang seru disana, n slalu menghiburku…”

19. Adik, Sepupu, dan Keponakannya Mamie, Dede “Thebe”, Ajay, Abi, Paza, 

Nnyo, Medi, Baraka, Wadi, Mas Ogi, The Alin, Agn, dan Ully.



20. Teman – Teman SMA 10 Bandung, Bahim, Icol, Wandi, Tria, Tya, Uwee, 

Rega, double Gun – Gun, Nova, Icha cowo, Icha cewe, Riko, Ariko, Tiko, 

Aming, dan kawan – kawab yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Penulis berharap Allah SWT akan membalas segala kebaikan kepada 

semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penuls berharap semoga 

skripsi ini dapat ermanfaat bagi rekan – rekan pembaca.
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