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1. Bapak, Ibu, Lutfi dan Lutfan tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan
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memberikan dukungan baik secara materil dan masukan terkait penulisan Tugas
Akhir yang penulis pilih.
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5. Hana Sary Ayuningtias, partner terbaik dalam segala hal, baik di perkuliahan
maupun di kehidupan, yang selalu mendukung, menemani dan membantu
penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
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Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan
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bermanfaat penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita
semua.

Bekasi, Januari 2020
Penulis
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