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8. Ibu, bapak, dan kakak tercinta yang selalu mendoakan dan menyemangatiku. 

9. Sahabat seperjuangan di Matematika angkatan 2012, dan keluarga besar 

Matematika FMIPA UNILA. 

10. Sahabat seperjuangan di BEM Universitas, BEM FMIPA, DPM FMIPA, 

Natural, ROIS, Himatika dan Ikam Lamtim. 

11. Rumah Inggris atas motivasi, semangat, dan ilmu yang telah diberikan. 
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