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penyemangat dan kekuatan dalam hidup penulis;
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memberikan dorongan, semangat, dan doa;

14. Sahabat-sahabatku Nani, Nindi, Emi, Ayu, dan Ika yang selama ini selalu
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sedih, selalu memberi solusi saat sedang sulit, dan saling melengkapi.
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angkatan 2009, terima kasih untuk kebersamaan, persahabatan, dan doa yang
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