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Krisna, Bejo,  Fifian, Teguh, Adetrya,  Rani,  Shinta2, Aniet,  Wera, Tisa, 

Set2,  Ima,  dan  semua  teman-temanku  lainnya  yang  telah  banyak 

memberikan spirit dalam penyusunan skripsi ini.

14. Untuk sahabatku Jose, Dedi, Ryan (Yance), Ahmad (Si Bos gendut), Bang 
Dody (My Abang) yang selalu tulus memberikan dukungan bagi penulis 
dalam keadaan apapun, membangkitkan penulis saat jatuh,  terima kasih 
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15. Untuk  teman  dekatku  Omie  (Ndut),  terima  kasih  atas  kebaikan  dan 

perhatianmu, yang telah menemani penyusun selama ini. 
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19. Dan yang  terakhir  buat  rekan-rekan penulis  yang  namanya  tidak  dapat 
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