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9. Para sahabat rekan kerja Ka Dwi Desi Ugayanda, Leidy Arumnintia, 

Ka Amanda Octaviana, Ka Yeni Artati yang selalu memberikan 

motivasi, doa dalam penyusunan skripsi. Terimakasih selalu 

mengingatkan dalam kebaikan dan jalinan persaudaraan yang telah 

kalian berikan. 

10. Mas Caesar Jihad Musada selaku teman dekat saya yang selalu sabar 

memberikan dukungan dan doanya. 

Semoga kebaikan, doa, dan bantuan dari kalian semua yang telah 
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