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6. Astried Evita Arini, Bena Manuella, Felicia Sugiarto, Jessica Chyntia 

Febriani, Jarrid Agung, Lydia Sabella, Siereen Kesturi, atas dukungan dan 
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8. Rekan-rekan seangkatan  atas segala kerjasamanya dan telah banyak 

memberikan dukungan, bantuan serta semangat yang diberikan kepada 

penulis selama ini. 
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