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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia- 
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yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama 

penyusunan tugas akhir ini. 
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4. Seluruh dosen Universitas Kristen Maranatha, baik sebagai pengajar maupun 
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perkuliahan. 
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selalu memberi dukungan, semangat dan doa yang tiada hentinya sehingga 
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bertahan sampai akhir. I love you so much. 
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Akhir ini, thanks from being my sister from another mother too, I love you so 

much. 
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akan dengan cepat menyelesaikan Tugas Akhir ini, terimakasih telah menjadi 
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