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rivalitas liga inggris, Halilintar Duta Mega atas banyak sekali bantuan
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ke rajabasa, Hanna Ade Pertiwi atas sharing asik selama ini, Mega

Khusnul Khotimah atas motivasi dan kebaikanmu selama ini, Widatul

Faizah M.D. atas banyak cerita dan keunikanmu selama ini, Filya Rizky

Lestari atas semua kebaikan dan pertolonganmu selama ini, M.P. Bagus

Wicaksono atas banyak kebahagiaan selama ini, Roy Brynson

Sihombing atas pertemanan baik selama ini, Dito Hadisurya atas banyak
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kepedulian, persahabatan dan kebaikanmu selama ini, Taufiq atas

kebaikan dan keunikanmu selama ini, Anis Kurnia Dewi atas keunikan
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Maulana atas bantuan selama menuju KP, kisah, motivasi dan

kebaikanmu selama ini, Eki Zuhelmi atas kebaikanmu selama ini kalian
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan
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