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skripsi ini. 
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kalian”. Serta adekku yang selalu jadi penyemangat tiap kali aku merasa 

bosan karena ada yang bisa digangguin. 

11. Super big thank’s untuk Gank Kum-Kum: Ngok-Ngok (Devi), Parkjon 

(Erlyn), dan Milotok (Mila) atas suportnya. Kapan-kapan kita kumpul bareng 

lagi. 

12. Peluk dan cium untuk Cucok Rumpi mamak Ranis yang cerewet banget 

seperti emak tiri. Makasih karna telah merelakan kostannya untuk dijadikan 

markas ngemes untuk kita selagi menanti jam kuliah. Lala yang paling embul, 

dikurangi sedikit ya penyakit lolanya. Nata yang selalu simpel tapi hoby bikin 

rempong kita semua, kapan-kapan kita ‘debat’ lagi ya. Si Lid yang paling 

pendiem, inget selalu ‘wejangan’-ku ya Lid. Serta Petrik (Icha) Sagala yang 

sukanya tiba-tiba menghilang, tetap semangat Trik supaya bisa segera 
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