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8. Teristimewa untuk kedua orangtuaku yang tercinta dan terkasih, Ayah dan 

Ibu yang telah membesarkanku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, 

selau memberikan pelajaran hidup serta do’a yang tulus tanpa henti hingga 

saat ini. Untuk kakak dan adikku yang sangat kusayangi Eriza Andryan, 

Dian Refita Zari, Eriza Erick M., Poppy Meutia Zari, Ria Permata Zari 

tetap semangat dalam mengejar cita-cita dan selalu ingat kepada Allah 
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Rian, Reza, Yudi, Riko, Ridho, Guntur, Bowo, Hari dan semua yang tak 
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