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sekaligus selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan 

memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis. 
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ilmu dan pengetahuan serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan. 
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Setyawan) yang telah memberikan semangat dan motivasi tak terhingga 

dan seluruh kerabat yang tidak bias disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan berbagai motivasi dan semangat kepada penulis untuk 
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keterangan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat di 
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semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, 
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