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8.  Kedua orang tuaku,  Ayahku (Amir Hasan) dan Ibuku 

(Masitoh S.pd.) Terima kasih untuk semua kasih sayang, 

perhatian, dukungan serta doa yang selalu diberikan. Doa 

kalianlah harapan dan semangat hidupku. Tanpa itu semua 

aku tidak akan sampai sekarang. Semua yang kulakukan 

hanya untuk membuat ayah dan ibu bahagia  

9. Adik-adik ku tersayang Mareta Evi Dela belajar yang 

tekun, jadi anak berbakti kepada orang tua, buat mereka 

bangga. Ahmad Ican Sanjaya adik lelaki kebanggaan 

keluarga, semoga apa yang ayah,keluarga dan kamu cita-
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 10.  Seseorang yang selalu memberikan semangat, kesabaran, 

nasehat, kecerian, kesedihan, canda tawa, yang telah 



mengajarkan tentang banyak hal serta waktu yang telah 

diluangkan selama ini, terima kasih Edwin Asmara Hadi 
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11. Sahabat-sahabat ku Sespana Wijayani, Kusuma Woroasri, 

Annisa Fabiolla, Nurmala Sari, Dian Novita Sari. Terima 

kasih atas semua kebersamaam di saat senang maupun 
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kapanpun. 
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