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Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat 
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penulis, serta memberikan semangat dukungan moral dan material yang tiada 

hentinya kepada penulis. 

6. Sahabat tercinta yaitu Fifi Nuraidah dan Dina Safitri yang selalu memberikan 

semangat, dukungan, dan motivasi untuk penulis. 

6. Teman-teman Seperjuangan yaitu Ria Sundari, Sefty Echamawaty, Nanik 

Widiayanti, Yunita Wahyu Dewanti, dan Vania Rosdhika yang telah 
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8. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih 

atas bantuan, motivasi serta doanya.   
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dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan 
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dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada 

umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis 
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