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7. Kakak dan adik tersayang Fitria Noor Azizah dan Alya Noor Hidayanti yang 

selalu mendoakan dan membantu penulis. 

8. Erman Hendrawan yang selalu sabar mendampingi dan membantu penulis 

dalam setiap situasi dan kondisi apapun. 

9. Keluarga besar As-Shofa dan keluarga besar mamah Yuda yang selalu 

memberikan doa dan dorongan motivasi kepada penulis.  

10. Keluarga besar Alya busana dan PT Kharisma BU yang sudah mendoakan 

penulis dan ikut membantu penulis dalam mengumpulkan bahan penelitian. 

11. Surveni Eka Sulistianingsih Suwanto rekan dalam melakukan penelitian  

sekaligus sahabat terbaik yang telah bekerja sama dalam suka maupun duka 

dari awal penelitian hingga akhir penelitian. 
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