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saran, waktu dan semangatnya. 

7. Ibu Munti Sarida, S.Pi., selaku Pembimbing Akademik atas segala nasehat 

dan arahannya. 
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telah mendidik dan memberikan ilmunya yang sangat berguna. 
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kebersamaan dengan kalian adalah anugerah dalam hidup ini, ”you are my 
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10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2006, Desi Bangun, Meytia, Arif, 
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kakak dan adik-adik tingkat di Hidrila untuk bang Bayu, bang Edo, mbak 
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