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dukungan, teman curhat yang telah memberikan rasa rindu yang berarti. 

3. Terima kasih untuk dosen pembimbing Bapak Nandang Hermanto, M.Kom yang telah 
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4. Eka Nur Baiti terima kasih atas dukungan, doa dan telah menjadi motivasi selama ini.   

5. Ulfa Indriana terima kasih atas semangat dan doanya selama ini. 
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kasih kepada : 
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9. Dan semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, yang telah memberikan 

bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih memiliki banyak 
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