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kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman.
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henti-hentinya kepada penulis serta memberi semangat dan memberikan
banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk sahabat penulis Shinta Sarahwati, Monica Sari, Saskia Praisellia
Kaseger, Linda Oktavia, Sunita, Heni Bekti Rahayu, Eni Puji Rahayu, Dwinda
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