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segala cinta dan kasih sayang yang dilimpahkan, seluruh perhatian, doa yang

tak pernah putus, dan dukungan moril maupun materil yang telah diberikan

kepada penulis.
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8. Rammy Azmi Saputra yang senantiasa mendengarkan keluhan, memberi

motivasi, dan mendoakan serta membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
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kebersamaannya selama ini.
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11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan pada penelitian ini yang tidak

bisa disebutkan satu persatu.
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