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Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-
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6. Kedua orang tua tercinta Bapak H. Masirudin S,Pd dan Ibu Badriah serta 

Mpo dan Kaka yang telah memberikan semangat, doa, dukungan moral 

dan materil yang tiada henti-hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

7. Keluarga besar PEMI BANTEN (Dr. H. Mahmudin, S.K.M., M.Kes) yang 

telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi. 

8. Keluarga besar KANSUR, Kafe Nikmat serta sahabat, teman-teman dan 

pihak- pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima 

kasih atas bantuan, motivasi serta doanya. 
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