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Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan berkah yang 
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berarti, semoga bapak sehat dan selalu dalam lindungan-Nya. 

 

5. Ibu dan Ayah serta keluarga yang senantiasa memberikan dukungan 
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6. Sahabat berbagi suka dan duka selama masa perkuliahan Amalia 
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menua. 

 

7. Sahabat pengerjaan tugas akhir Agustin Retnowati dan Khotimatun 
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semangat dan doa. 
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