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untuk menyelesaikan skripsi juga menjalani kehidupan walau banyak rintangan. 

Sayang ibu sama ayah selalu. 

2. Sahabat terbaik, sehati, dan se-ARMY, Shagita Novianty Puspa yang telah 

memberi dukungan dan omelan yang membuat penulis tetap menjaga kesehatan 

dan tidak stres berlebihan dalam menjalani keseharian. Together we make the 

dreams work. 



 

vi 
 

3. Sahabat seperjuangan dan sepenanggungan, Anjani Rizky Irmadella dan Sadiah 

Pratiwi Setiono yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk berjuang 

kepada penulis. 

4. Bapak Ferry Kurniawan, S.S., M.Si., selaku pembimbing I yang telah 

meluangkan waktu ditengah kesibukan dan berbagai pekerjaan yang ada untuk 

memberikan bimbingan dan arahan agar skripsi dapat diselesaikan tepat waktu. 
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