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Dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil’alamin, Puja dan puji syukur 
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6. Kedua Orang Tua penulis Bapak Damu dan Ibu Wainah, adik tercinta Dessy 

Andriyani, serta Simson Laurensius atas doa, perhatian, kesabaran, pelajaran, 

dorongan, dukungan materil maupun moral, kasih sayang, dan nasehat yang 

selama ini tiada henti diberikan kepada penulis. 

7. Seluruh teman yang telah memberikan dorongan dan dukungan moral yang 

selama ini diberikan kepada penulis. 
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