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sebesar-besarnya kepada: 
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motivasi serta bantuan baik moral maupun materil kepada penulis. 
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Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang telah membekali penulis 
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7. Hendra Kurniawan selaku teman yang selalu memberi dukungan dan 

memberikan semangat kepada penulis. 
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Thailand yang selalu memberi dukungan kepada penulis. 
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penulisan skripsi ini. 

10. Untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih 

semua dukungan, bantuan dan perhatiannya. 

Akhir kata, penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat memberikan 
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