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banyak memberikan saran dalam penulisan skripsi ini; 
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12. Sahabat-sahabatku tersayang Sarah Gartika, Lirta Amalia, Ika Nur Apriyanti, 

Nabila Hanum, Desi Herdyen, Murni Triana, Untari Rachma, Almira Balqis, 



Indah Nurfitria terima kasih selalu menemaniku dalam keadaan sedih dan 
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